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Finansuoti emocinės
(psichologinės) pagalbos

tarnybas, teikiančias
emocinės (psichologinės)

pagalbos telefonu paslaugas

2020 m. gruodžio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr. 2V-247 (1.4) „Dėl Emocinės (psichologinės) pagalbos
teikimo telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat) projektų finansavimo 2021 metais konkurso būdu
finansuojamų projektų patvirtinimo" pabaigtos visos 2021 m. numatomo finansavimo konkurso
procedūros.

(Strateginio veiklos plano programų ir priemonių vykdymo ir lėšų nepanaudojimo priežasčių ataskaitos forma)
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ IR PRIEMONIŲ VYKDYMO BEI ASIGNAVIMŲ, SKIRTŲ ŠIOMS PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI, NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ 2020
M. IV KETV. ATASKAITA

2021-01-08 Nr. _______

3003020201

Organizuoti viešųjų pirkimų
konkursą emocinės

(psichologinės) pagalbos
telefonu ryšio paslaugoms

teikti; organizuoti gyventojų,
skambinančių į emocinės
(psichologinės) pagalbos

tarnybas, prisijungusias prie
Jaunimo reikalų departamento

patikėjimo teise valdomo
skambučių centro, skambučių
apmokėjimą; konkurso būdu

atrinkti ir finansuoti emocinės
(psichologinės) pagalbos

tarnybas, teikiančias emocinės
(psichologinės) pagalbos

telefonu paslaugas (Smurto
artimoje aplinkoje prevencijos

ir pagalbos nukentėjusiems
asmenims 2014-2020 metų

programos įgyvendinimo 2017-
2020 metų veiksmų plano 2.1.4.

priemonė); siekiant užtikrinti
priemonių vykdymo kokybę,
kontroliuoti veiklų, kurioms
įgyvendinti skiriamos lėšos,

vykdymą ir valstybės biudžeto
lėšų tikslinį naudojimą.

1.1.1.1.1. 67 56.2 83.881 -10.8 10.8 2.1
Sutaupymai susidarė dėl to, kad numatytos

paslaugos viešųjų pirkimų būdu buvo įsigytos
pigiau nei planuota

Įvykdyti viešųjų pirkimų konkursai ryšio paslaugoms teikti – 7 vnt.;

Įgyvendintas emocinės (psichologinės) pagalbos tarnybų, teikiančias emocinės (psichologinės) pagalbos
telefonu paslaugas finansavimo konkursas – 2 vnt.;

Susitikimai su tarnybomis, teikiančiomis emocinės (psichologinės) pagalbos telefonu paslaugas, siekiant
užtikrinti priemonių vykdymo kokybę – 8.

Esminis pokytis yra susijęs su COVID-19 pandemija. Reikėjo sudaryti galimybes emocinės paramos
tarnybos konsultantams dirbti ir nuotoliniu būdu, daug dėmesio buvo skiriama sklandžiam tarnybų

veiklos užtikrinimui. Gavus papildomą finansavimą buvo išplėstos teikiamos paslaugos - trys Tarnybos
pradėjo teikti emocinę paramą ir susirašinėjant internetu (angl. chat). Taip pat nuo II ketv. veikė nuolatinė

tarpžinybinė grupė tarp Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų, Jaunimo reikalų
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei LEPTA atstovų dėl 1809 numerio

steigimo, jo nuolatinės veiklos bei tęstinumo.

Elektroninio dokumento nuorašas



Finansuoti emocinės
(psichologinės) pagalbos

tarnybas, teikiančias emocinės
(psichologinės) pagalbos

telefonu paslaugas plėtojant jų
teikiamas paslaugas

1.1.1.1.5 60 60 100 0 0 Papildomas finansavimas buvo skirtas 2020 m. III ketv.

Įgyvendinti jaunimo politikai
skirtas

 priemones

Lietuvos Lenkijos jaunimo
mainų fondas.

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis finansuoti projektai – 20.
Suorganizuoti Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo finansavimą gavusių organizacijų mokymai
siekiant užtikrinti veiklos kokybę− 3;
Suorganizuoti Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo Komiteto posėdžiai – 2.

Esminis pokytis: Papildant iki šiol veikusius informavimo ir sprendimų priėmimo bei derinimo
mechanizmus nuotoliniais, buvo nuolat užtikrinama tarptautinių fondų veikla
Nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo.

18 2.1, 2.4

Dėl karantino sąlygų, Lietuvos-Lenkijos
jaunimo mainų fondo komiteto posėdžiai

neįvyko gyvai. Visi posėdžiai vyko nuotolinu
būdu, todėl nereikėjo panauodti lėšas

keliavimui, transportui ir apgyvendimui
posėdžiams. Įsivertinimo renginys taip pat vyko

nuotolinu būdu.

3003020201

-18
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1.1.1.1.1 116.2 98.2 84.509

Regioninei jaunimo politikai
plėtoti – įgyvendinimas

(renginiai, vizitai).

Individualiai derinant su savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriais, 60-čiai savivaldybių
suformuluotos ir  pateiktos rekomenduojamos jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje prioritetines

ir kitos veiklos sritys, užduotys ir rezultatų vertinimo kriterijai.
Suorganizuota savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių metinė konferencija – 1.

Suorganizuoti seminarai ir jaunimo reikalų koordinatorių tinklo susitikimai jaunimo reikalų koordinatorių
kompetencijų kėlimui − 7, įvadiniai mokymai naujiems jaunimo reikalų koordinatoriams− 3.

Užtikrintas savivaldybių JRT narių metodinis palaikymas. Savivaldybių JRT, kurių atstovai gavo
mokymų ar konsultacijų pagal poreikį paslaugas, skaičius – 15.

Parengtos ir naudojamos rekomendacijos dėl savivaldybių JRT veiklos organizavimo ir vertinimo – 1.
Darbas su Klaipėdos m. savivaldybe, kuriant Lietuvos jaunimo sostinės koncepciją bei įgyvendinant

Europos jaunimo sostinės renginius. Sudaryta bendradarbiavimo sutartis su Klaipėdos miesto
savivaldybės administracija dėl Europos jaunimo sostinės renginių įgyvendinimo ir Lietuvos jaunimo

sostinės konkurso įgyvendinimo. Parengta Lietuvos jaunimo sostinės koncepcija,
Parengtos ir pateiktos palankių jaunimui paslaugų kūrimo rekomendacijos savivaldybėms -

draugiska.jrd.lt. Išleisti 2 metodiniai leidiniai dėl draugiškos jaunimui savivaldybės - leidinys apie
draugiškos jaunimui savivaldybės priemones ir išsamios rekomendacijos savivaldybėms su konkrečiais

pavyzdžiais dėl draugiškos jaunimui savivaldybės.
Užtikrintas savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių metodinis palaikymas - atnaujintas metodinis

leidinys rekomendacijos dėl jaunimo reikalų koordinatorių veiklos sričių įgyvendinimo.
Atnaujinta Lietuvos  jaunimo situacijos apžvalga 2019 m.

Reguliariai, kartą per ketvirtį, atnaujinama informacija apie savivaldybes - savivaldybių duomenų bazė.
Atliktas jaunimo politikos įgyvendinimo 2019 m. vertinimas pagal sritis savanorystė, darbas su jaunimo,

jaunimo įgalinimas, dalyvavimas, atstovavimas ir jaunimo politikos sričių administravimas.
Suorganizuotas forumas “Ateik. Išgirsk. Dalinkis” darbo su jaunimu lauke veikiantiems asmenims – 1
Įgyvendintos priemonės įvairioms jaunimo tikslinėms grupėms (tautinių mažumų jaunimas ir kt.) – 1

programa.
Kartu su Užimtumo tarnyba bei Alytaus miesto savivaldybe sukurtas ir įgyvendinamas projektas “Alytaus

profesinio orientavimo centras” – 1

Esminis pokytis: užtikrinamas regioninės jaunimo politikos planavimas, įgyvendinimas ir stebėsena per
nuolatinį savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių ir savivaldybių jaunimo reikalų tarybų palaikymą.

Planuoti rodikliai viršyti.

Organizuoti viešųjų pirkimų
konkursą emocinės

(psichologinės) pagalbos
telefonu ryšio paslaugoms

teikti; organizuoti gyventojų,
skambinančių į emocinės
(psichologinės) pagalbos

tarnybas, prisijungusias prie
Jaunimo reikalų departamento

patikėjimo teise valdomo
skambučių centro, skambučių
apmokėjimą; konkurso būdu

atrinkti ir finansuoti emocinės
(psichologinės) pagalbos

tarnybas, teikiančias emocinės
(psichologinės) pagalbos

telefonu paslaugas (Smurto
artimoje aplinkoje prevencijos

ir pagalbos nukentėjusiems
asmenims 2014-2020 metų

programos įgyvendinimo 2017-
2020 metų veiksmų plano 2.1.4.

priemonė); siekiant užtikrinti
priemonių vykdymo kokybę,
kontroliuoti veiklų, kurioms
įgyvendinti skiriamos lėšos,

vykdymą ir valstybės biudžeto
lėšų tikslinį naudojimą.

1.1.1.1.1. 67 56.2 83.881 -10.8 10.8 2.1
Sutaupymai susidarė dėl to, kad numatytos

paslaugos viešųjų pirkimų būdu buvo įsigytos
pigiau nei planuota

Įvykdyti viešųjų pirkimų konkursai ryšio paslaugoms teikti – 7 vnt.;

Įgyvendintas emocinės (psichologinės) pagalbos tarnybų, teikiančias emocinės (psichologinės) pagalbos
telefonu paslaugas finansavimo konkursas – 2 vnt.;

Susitikimai su tarnybomis, teikiančiomis emocinės (psichologinės) pagalbos telefonu paslaugas, siekiant
užtikrinti priemonių vykdymo kokybę – 8.

Esminis pokytis yra susijęs su COVID-19 pandemija. Reikėjo sudaryti galimybes emocinės paramos
tarnybos konsultantams dirbti ir nuotoliniu būdu, daug dėmesio buvo skiriama sklandžiam tarnybų

veiklos užtikrinimui. Gavus papildomą finansavimą buvo išplėstos teikiamos paslaugos - trys Tarnybos
pradėjo teikti emocinę paramą ir susirašinėjant internetu (angl. chat). Taip pat nuo II ketv. veikė nuolatinė

tarpžinybinė grupė tarp Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų, Jaunimo reikalų
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei LEPTA atstovų dėl 1809 numerio

steigimo, jo nuolatinės veiklos bei tęstinumo.



Tarptautinių protokolų,
projektų įgyvendinimui ir

tarptautinių renginių
organizavimui.

Suorganizuoti tarptautiniai renginiai, seminarai patirties perdavimui su Vokietijos Federacine Respublika
– 1.
Suorganizuoti tarptautiniai renginiai, seminarai patirties perdavimui su Belgijos karalystės Flamandų
žeme, Estija ir Latvija – 3.
Sudalyvauta 2 Europos Tarybos koordinacinio komiteto jaunimo klausimais (CDEJ) posėdžiuose, pagal
poreikį išsakyta pozicija.
Papildomai dalyvauta 1 CDEJ nuotoliniame biuro posėdyje bei 1 nuotoliniame renginyje, skirtame
atnaujintos strategijos Romų jaunimui rengime ir Europos tarybos bei Ukrainos Vyriausybės susitikime
Kijeve, skirtame 2019 m. veiklų plano įvertinimui bei 2020 m. veiklų plano tvirtinimui. Suplanuoti
rodikliai - viršyti

Esminis pokytis: Užtikrintas jaunimo politikos tarpžinybiškumas ir tarpsektoriškumas tarptautiniu
lygmeniu bei užtikrinami dvišaliai susitarimai.

Nukrypimai (nepasirašytas dvišalis susitarimas su Vokietijos Federacine Respublika, nesuorganizuoti
susitikimai su Belgijos Flamandų žeme) nuo veiklos plano susidarė dėl į COVID-19 epidemijos,
suplanuoti posėdžiai ir renginiai vykdyti nuotoliniu būdu, veiklos buvo perkeltos į 2021 metus.

Pagal kompetenciją įgyvendinti
Ateitininkų metų minėjimo

2020 metais plano priemones.

Parengtas, pasirašytas ir įgyvendintas bendradarbiavimo susitarimas, užtikrinantis Departamento ir
Ateitininkų federacijos įsipareigojimus dėl kokybiško Ateitininkų metų minėjimo 2020 metais plano
priemonių įgyvendinimo.

Nukrypimai dėl veiklos plano susidarė dėl COVID-19 epidemijos ir įvesto karantino bei su juo susijusių
ribojimų dideliems renginiams (atšauktas planuotas surengti Ateitininkų kongresas, tačiau vietoj jo buvo
surengta informacinė kampanija apie Ateitininkų organizaciją ir kitos veiklos).

Esminis pokytis - bendradardarbiaujant su Ateitininkų federacija užtikrintas sklandus Ateitininkų metų
paminėjimas

18 2.1, 2.4

Dėl karantino sąlygų, Lietuvos-Lenkijos
jaunimo mainų fondo komiteto posėdžiai

neįvyko gyvai. Visi posėdžiai vyko nuotolinu
būdu, todėl nereikėjo panauodti lėšas

keliavimui, transportui ir apgyvendimui
posėdžiams. Įsivertinimo renginys taip pat vyko

nuotolinu būdu.
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Regioninei jaunimo politikai
plėtoti – įgyvendinimas

(renginiai, vizitai).

Individualiai derinant su savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriais, 60-čiai savivaldybių
suformuluotos ir  pateiktos rekomenduojamos jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje prioritetines

ir kitos veiklos sritys, užduotys ir rezultatų vertinimo kriterijai.
Suorganizuota savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių metinė konferencija – 1.

Suorganizuoti seminarai ir jaunimo reikalų koordinatorių tinklo susitikimai jaunimo reikalų koordinatorių
kompetencijų kėlimui − 7, įvadiniai mokymai naujiems jaunimo reikalų koordinatoriams− 3.

Užtikrintas savivaldybių JRT narių metodinis palaikymas. Savivaldybių JRT, kurių atstovai gavo
mokymų ar konsultacijų pagal poreikį paslaugas, skaičius – 15.

Parengtos ir naudojamos rekomendacijos dėl savivaldybių JRT veiklos organizavimo ir vertinimo – 1.
Darbas su Klaipėdos m. savivaldybe, kuriant Lietuvos jaunimo sostinės koncepciją bei įgyvendinant

Europos jaunimo sostinės renginius. Sudaryta bendradarbiavimo sutartis su Klaipėdos miesto
savivaldybės administracija dėl Europos jaunimo sostinės renginių įgyvendinimo ir Lietuvos jaunimo

sostinės konkurso įgyvendinimo. Parengta Lietuvos jaunimo sostinės koncepcija,
Parengtos ir pateiktos palankių jaunimui paslaugų kūrimo rekomendacijos savivaldybėms -

draugiska.jrd.lt. Išleisti 2 metodiniai leidiniai dėl draugiškos jaunimui savivaldybės - leidinys apie
draugiškos jaunimui savivaldybės priemones ir išsamios rekomendacijos savivaldybėms su konkrečiais

pavyzdžiais dėl draugiškos jaunimui savivaldybės.
Užtikrintas savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių metodinis palaikymas - atnaujintas metodinis

leidinys rekomendacijos dėl jaunimo reikalų koordinatorių veiklos sričių įgyvendinimo.
Atnaujinta Lietuvos  jaunimo situacijos apžvalga 2019 m.

Reguliariai, kartą per ketvirtį, atnaujinama informacija apie savivaldybes - savivaldybių duomenų bazė.
Atliktas jaunimo politikos įgyvendinimo 2019 m. vertinimas pagal sritis savanorystė, darbas su jaunimo,

jaunimo įgalinimas, dalyvavimas, atstovavimas ir jaunimo politikos sričių administravimas.
Suorganizuotas forumas “Ateik. Išgirsk. Dalinkis” darbo su jaunimu lauke veikiantiems asmenims – 1
Įgyvendintos priemonės įvairioms jaunimo tikslinėms grupėms (tautinių mažumų jaunimas ir kt.) – 1

programa.
Kartu su Užimtumo tarnyba bei Alytaus miesto savivaldybe sukurtas ir įgyvendinamas projektas “Alytaus

profesinio orientavimo centras” – 1

Esminis pokytis: užtikrinamas regioninės jaunimo politikos planavimas, įgyvendinimas ir stebėsena per
nuolatinį savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių ir savivaldybių jaunimo reikalų tarybų palaikymą.

Planuoti rodikliai viršyti.



Jaunimo situacijai analizuoti,
informavimui ir viešinimui.

Įgyvendinant priemonę organizuotas ir atliktas jaunimo problematikos tyrimas – 1.

Esminis pokytis: Rugsėjo - lapkričio mėn. taikant tiesioginio interviu metodą atlikta reprezentatyvi
(1500 respondentų) nacionalinė jaunimo apklausa. Tyrimo rezultatai leido atskleisti jaunimo padėtį
Lietuvoje, pastebėti jaunimo situacijos pokyčius (lyginant su analogiško tyrimo, atlikto 2011-2012 m.
rezultatais), analizuoti jų priežastis bei išskirti problematiškiausias jaunimo politikos sritis.

Nukrypimai nuo veiklos plano susidarė dėl mažesnės, nei planuota, paslaugų kainos.

Užtikrinti ir plėtoti tarpžinybinį
bendradarbiavimą nacionaliniu
ir vietos lygmeniu su valstybės
ir savivaldybių institucijomis,
įstaigomis, nevyriausybinėmis

jaunimo ir su jaunimu
dirbančiomis organizacijomis

Per ataskaitinį laikotarpį buvo suorganizuotas susitikimas su Kultūros ministerijos, Neįgaliųjų reikalų
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais. Apsikeista aktualia informacija
apie vykdomas ir planuojamas vykdyti programas, priemones ir paslaugas jaunimui finansuojamas iš
valstybės biudžeto ir ES lėšų, aptartos bendradarbiavimo galimybės.

Pagal poreikį dalyvauta Žemės ūkio ministerijos IV Projektų atrankos komiteto, Užsienio reikalų
ministerijos Rytų Partnerystės ir Vystomojo bendradarbiavimo darbo grupėse, profesinio orientavimo ir
karjeros  planavimo darbo grupėje, pagal poreikį įsitraukta į kitų darbo grupių veiklas

Pagal poreikį dalyvauta Vilniaus miesto Savižudybių memorandumo darbo grupės posėdyje

Ataskaitinio laikotarpio metu įvyko 4 darbo su jaunimu taryba posėdžiai. Buvo suorganizuota nuotolinė
apklausa apie galimą COVID-19 poveikį jaunimo žmonėms bei galimas pagalbos priemones. Remiantis
apklausos rezultatais buvo parengtos rekomendacijos dėl galimų priemonių teikimo iniciavimo, taip pat
kreiptąsi į Lietuvos policiją ir Valstybinę mokesčių inspekciją dėl karantino metu taikytų poveikio
priemonių jauniems žmonėms. Pateikti pasiūlymai Jaunimo politikos pagrindų įstatymui. Pradėtas
Jaunimo reikalų departamento ir Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros jungimas.

Esminis pokytis - užtikrintas jaunimo politikos tarpžinybiškumas ir tarpsektoriškumas, dalyvavimas ir
jaunimo politikai aktualių pozicijų atstovavimas bei derinimas, sustiprintas tarpinstitucinis ir
tarpsektorinis bendradarbiavimas sprendžiant aktualius klausimus.

Pasiūlymų rengimas ir teikimas
galiojantiems teisės aktams ir

rengiamų teisės aktų bei
planavimo dokumentų

projektams

Buvo išsiųsti raštai valstybės institucijoms dėl prašymo pateikti informaciją apie nacionalinių plėtros
programų rengimą bei galimybę Departamentui įsitraukti ir dalyvauti šiuose procesuose. Buvo išsiųsti
raštai įvairioms valstybės institucijoms ir įstaigoms su prašymu pateikti informaciją, kaip keisis jų
suplanuotos veiklos ir kokių jos imasi papildomų veiksmų reaguodamos į COVID-19 epidemijos
pasėkmes.

Per 2020 m. pateikti pasiūlymai 10 rengiamų plėtros programų projektams: Kultūros ministerijai,
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Švietimo mokslo ir sporto ministerijai, Vidaus reikalų
ministerijai, Sveikatos apsaugos ministerijai, Žemės ūkio ministerijai, Užsienio reikalų ministerijai.

Esminis pokytis - buvo užtikrintas jaunimo politikai aktualių sprendimų įtraukimas į teisės aktų ir
planavimo dokumentų projektus

Nukrypimai nuo veiklos plano (papildomos neplanuotos veiklos) atsirado dėl epidemijos ir su ja susijusių
apribojimų ir pasikeitimų Departamento ir kitų valstybės institucijų veiklose.

18 2.1, 2.4

Dėl karantino sąlygų, Lietuvos-Lenkijos
jaunimo mainų fondo komiteto posėdžiai

neįvyko gyvai. Visi posėdžiai vyko nuotolinu
būdu, todėl nereikėjo panauodti lėšas

keliavimui, transportui ir apgyvendimui
posėdžiams. Įsivertinimo renginys taip pat vyko

nuotolinu būdu.

-18
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Užtikrinti Jaunimo reikalų
tarybos (toliau – JRT) veiklą

Per ataskaitinį laikotarpį surengti 8 Jaunimo reikalų tarybos posėdžiai, posėdžio medžiagos parengimas,
posėdžių protokolavimas, balsavimų, JRT narių apklausų organizavimas, posėdžiuose priimtų nutarimų
įgyvendinimas, rekomendacijų išsiuntimas institucijoms ir įstaigoms pagal kompetenciją.

Jaunimo reikalų tarybos atstovas deleguotas į Lietuvos kultūros tarybą. Išsiųsti raštai valstybės
institucijoms ir surinkta informacija apie pokyčius jų veiklose ir paslaugose, skirtose jaunimui.
Suorganizuotas susitikimas su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.

Suplanuoti rodikliai viršyti.

Esminis pokytis: Pritaikant nuotolinio darbo metodus ir perkeliant JRT posėdžių ir darbo organizavimą į
elektroninę erdvę, užtikrintas jaunimo politikos tarpžinybiškumas ir tarpsektoriškumas, jos stebėsena
kitose jaunimo politikos srityse.

Įgyvendinti su jaunimu
dirbančių asmenų kompetencijų

kėlimo programą

Suorganizuoti penkių modulių mokymai. Mokymų pažymėjimus gavo 18 dalyvių.
Parengta ir pradėta jaunimo darbuotojų sertifikavimo sistema. Gautos 87 paraiškos gauti jaunimo
darbuotojo sertifikatą.
2020 m. rugsėjo 20 d. Departamento direktoriaus įsakymu Nr. 2v-178 (1.4) sertifikatus po formaliųjų
kriterijų vertinimo gauna 27 asmenys. Kiti, priklausomai nuo Departamento finansinių galimybių,
dalyvaus kompetencijų vertinimo procedūroje.
Nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo.

Esminis pokytis: pradėta jaunimo darbuotojų sertifikavimo sistema. Numatytas rodiklos viršytas.

Užtikrinti kokybišką JGI
veiklų, skirtų neaktyviems

jauniems žmonėms,
įgyvendinimą visoje Lietuvoje

2020 m. projekte dirbo 23 koordinatoriai visoje Lietuvoje, kurie vykdė NEET jaunuolių paiešką ir teikė
jiems konsultavimo paslaugas.
Per metus koordinatoriams įvyko 11 supervizijų, 2 dvidieniai ir 2 vienadieniai susitikimai.
Prie sėkmingo projekto įgyvendinimo savo veikla prisidėjo 1 veiklų koordinatorius, 2 veiklos
metodininkai, projekto vadovas, projekto finansininkas.
Jaunų žmonių, dalyvavusių projekto JUDAM veiklose skaičius – 412.

Nukrypimai nuo veiklos plano: vietoj planuotų projekte turėti 420 dalyvių, gruodžio 31 d. duomenis
projekte dalyvavo - 412. Nepasiekėme rezultato dėl Covid-19 pandemijos ir paskelbto karantino
apribojimų.

Esminis pokytis: Lietuvoje buvo teikiamos kompetencijų tobulinimo paslaugos 412 neaktyviems,
neregistruotiems darbo biržoje jauniems žmonėms, siekiant jų integracijos į darbo rinką arba švietimo
sistemą. 2020 m. buvo įgyvendinamos ankstyvos intervencijos priemonės, kurios buvo numatytos
Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plane.

Pagal kompetenciją įgyvendinti
Mokyklų bendruomenių metų
minėjimo 2020 metais plano

priemones.

Buvo įgyvendinti visi Mokyklų bendruomenių metų minėjimo 2020 metais plano priemonėse suplanuoti
renginiai ir užtikrintas JRD įsipareigojimų įgyvendinimas pagal kompetenciją.

Nukrypimai nuo veiklos plano Mokyklų bendruomenių metų minėjimo 2020 metais plano priemonėse
atsirado dėl COVID-19 epidemijos, įvesto karantino ir jo apribojimų dideliems renginiams (vietoje plane
suplanuotos konferencijos, po diskusijų darbo grupėje nutarta organizuoti nuotolinių seminarų ciklą
mokyklų administracijų, mokinių, tėvų atstovams.

Esminis pokytis: buvo sukurtas ir palaikomas bendradarbiavimas tarpsektorinio bendradarbiavimo
principais, siekiant užtikrinti Mokyklų bendruomenių metų minėjimo 2020 metais plano priemonių
įgyvendinimą ir tęstinumą

18 2.1, 2.4

Dėl karantino sąlygų, Lietuvos-Lenkijos
jaunimo mainų fondo komiteto posėdžiai

neįvyko gyvai. Visi posėdžiai vyko nuotolinu
būdu, todėl nereikėjo panauodti lėšas

keliavimui, transportui ir apgyvendimui
posėdžiams. Įsivertinimo renginys taip pat vyko

nuotolinu būdu.

-181.1.1.1.1 116.2 98.2 84.509



Nacionalinės jaunimo
politikos plėtros programos
įgyvendinimo veiksmų plano

priemonės:

1.1.1. užtikrinti sklandų jaunų
žmonių, kurie nedirba,

nesimoko ir nedalyvauja
aktyvios darbo rinkos politikos
priemonėse, perėjimą į darbo
rinką, švietimo ir profesinio

mokymo sistemą po nedarbo,
neveiklumo laikotarpio ar

studijų, skatinant atvirąjį darbą
su jaunimu per atviruosius
jaunimo centrus ir erdves

412 283 68.689 -129 129 2.5 Veiklos vykdomos pagal projektą JUDAM

2020 m. projekte dirbo 23 koordinatoriai visoje Lietuvoje, kurie vykdė NEET jaunuolių paiešką ir teikė
jiems konsultavimo paslaugas.
Per metus koordinatoriams įvyko 11 supervizijų, 2 dvidieniai ir 2 vienadieniai susitikimai.
Prie sėkmingo projekto įgyvendinimo savo veikla prisidėjo 1 veiklų koordinatorius, 2 veiklos
metodininkai, projekto vadovas, projekto finansininkas.
Jaunų žmonių, dalyvavusių projekto JUDAM veiklose skaičius – 412.

Nukrypimai nuo veiklos plano: vietoj planuotų projekte turėti 420 dalyvių, gruodžio 31 d. turime 412.
Nepasiekėme rezultato dėl Covid-19 pandemijos ir paskelbto karantino.

Esminis pokytis: Lietuvoje buvo teikiamos kompetencijų tobulinimo paslaugos 412 neaktyviems,
neregistruotiems darbo biržoje jauniems žmonėms, siekiant jų integracijos į darbo rinką arba švietimo
sistemą.

1.1.2. įgyvendinti Nacionalinę
jaunimo savanoriškos veiklos
programą, patvirtintą Lietuvos

Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro

2013 m. vasario 25 d. įsakymu
Nr. A1-73 „Dėl Nacionalinės
jaunimo savanoriškos veiklos

programos patvirtinimo“ (toliau
− Nacionalinė jaunimo

savanoriškos veiklos programa)

25 11 44 -14 14 2.5 Veiklos vykdomos pagal projektą JUDAM

Jaunų žmonių, dalyvavusių veiklose, skaičius – 25.

Esminis pokytis: savanoriškoje veikloje dalyvavę dalyviai tobulėjo kaip asmenybės, įgyjo naujų žinių,
ugdė asmeninius gebėjimus, pasitikėjimą savimi, atsakomybę, mokėsi spręsti asmenines problemas ir
padėti kitiems spręsti jų problemas. Iš 25 dalyvių, kurie dalyvavo savanoriškoje veikloje - 5 grįžo į darbo
rinką arba švietimo sistemą.

Nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo.

2.1.1. konkurso būdu atrinkti ir
finansuoti projektus,

skatinančius inovacijas jaunimo
politikos įgyvendinimo srityje,
siekiant kurti naujas jaunimo
įtraukimo į pilietinį gyvenimą

formas

30 30 100 0 0 2.8 Konkursas įvykęs. Lėšos išskirstytos.

2020 m. liepos mėn. 10 d. Departamento direktoriaus įsakymu Nr. 2V-138 patvirtintas Inovacijų jaunimo
politikos srityje projektų finansavimo sąrašas. Finansavimą gavo 3 organizacijos.

Esminis pokytis - darbo su jaunimo inovacijų skatinimo projektų finansavimo konkurse 3 organizacijos
gavo finansavimą.

Nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo.

2.1.2. skatinti jaunų žmonių
pilietiškumą ir jaunimo,
nepriklausančio jaunimo

organizacijoms, iniciatyvas

0 0 0 0 0 2.8 Šios veiklos įgyvendinimui lėšos nebuvo
planuotos II ketvirtį Vasaros akademijos organizatoriai nutarė atšaukti renginį negalint užtikrinti saugaus

organizavimo ir dalyvavimo.
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3.1.1. organizuoti metodinės ir
informacinės pagalbos teikimą
atviriesiems jaunimo centrams

ir erdvėms

12 9.1 75.83 -2.9 2.9 2.5 Dėl karantino sustabdytos veiklos arba perkeltos
į nuotolines formas

Ataskaitiniu laikotarpiu Jaunimo reikalų koordinatorių pateiktais duomenis bei atliktu identifikavimu
Lietuvoje veikia 45 AJC ir 75 Suorganizuoti mokymai apie ndividualų konsultavimą nuotolinėje erdvėje,
nuotolinėje erdvėje apie skaitmeninį darbą su jaunimu ir kaip įsteigti atvirą jaunimo centrą ar erdvę. - 8
(118 dalyviai). Suorganizuotos Individualios konsultacijos jaunimo darbuotojams -15 (40 dalyvių).
Pateiktos ir išplatintos rekomendacijos atvirųjų jaunimo centrų, atvirųjų jaunimo erdvių, su jaunimu

dirbančių organizacijų darbuotojams ir vadovams dėl darbo organizavimo karantino metu
(https://jrd.lt/naujienos/jrd-veiklos-naujienos).
Ataskaitiniu laikotapriu išverstas individualaus konsultavimo pagrindu paremtas leidinys su ajunimu

dirbantiems asmenims "one to one" bei aprašyti 10 algoritmų apie situacijas ir atvejus su jaunimu
dirbantiems asmenims -2.
Ataskaitiniu laikotarpiu gauti tyrimo - aprošomosios apklausos rezultatai iš atvirųjų jaunimo centrų ir
erdvių -1.

Esminis pokytis: įsteigti nauji 5 centrai Lietuvoje. Rezultatas: Savivaldybių skaičius, kuriose tiekiamos
atviro darbo su jaunimu paslaugos - 59.

Nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo.

3.1.2. konkurso būdu atrinkti ir
finansuoti atvirųjų jaunimo

centrų ir erdvių veiklos
projektus, kurie skatintų jaunus

žmones tobulėti socialinėje,
edukacinėje ir asmeninėje

srityse

606.9 606.9 100 0 0 2.8 Dėl karantino sustabdytos veiklos arba perkeltos
į nuotolines formas

Per ataskaitinį laikotarpį užbaigti šie konkursai:
Atvirųjų jaunimo centrų programų finansavimo 2020 metais konkursas -1. Finansuotos 15 paraiškų,

paskirstant 238 232,00 Eur.
Atvirųjų jaunimo centrų projektų finansavimo 2020 metais konkursas -1. Finansuotos 17 paraiškų,

paskirstant 240 000,00 Eur.
Atvirųjų jaunimo erdvių projektų finansavimo 2020 metais konkursas -1. Finansuotos 16 paraiškų,

paskirstant 128.668 Eur.

Esminis pokytis: 48 organizacijoms išskirtytas 606 900,00 EUR , lyginant su praėjusiais metais-27
organizacijos 285 557,00 EUR. Lietuvoje. Rezultatas: Savivaldybių skaičius, kuriose tiekiamos atviro
darbo su jaunimu paslaugos gavus papildomą finansavimą - 31.

Nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo.

3.2.1. konkurso būdu atrinkti ir
finansuoti mobiliojo darbo su

jaunimu ir (ar) darbo su
jaunimu gatvėje programas,
siekiant užtikrinti jaunimo,
gyvenančio miestuose, arba
jaunimo, gyvenančio kaimo

vietovėse, atokiose
gyvenvietėse, laisvalaikio

užimtumą ir socialinę aprėptį

142 142 100 0 0 2.8 Dėl karantino sustabdytos veiklos arba perkeltos
į nuotolines formas

Per ataskaitinį laikotarpį užbaigti šie konkursai:
Mobiliojo darbo su jaunimu projektų finansavimo 2020 metais konkursas. Finansuotos 9 paraiškos,

paskirstant 100 000,00 Eur.
Darbo su jaunimu gatvėje projektų finansavimo 2020 metais konkursas. Finansuotos 4 paraiškos,

paskirstant 42 000,00 Eur.
 Su finansuotomis įstaigomis nuolat palaikomas ryšys ir konsultuojamos apie projektų finansavimą.

Esminis pokytis: atskirtas mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje konkursas išskirtant
142 000.00 EUR 13 organizacijų lyginant su praėjusiais metais - 8 organizacijos 86 365,00 EUR
Rezultatas: Savivaldybių skaičius, kuriose tiekiamos mobiliojo darbo ir darbo su jaunimu gatvėje
paslaugos gavus papildomą finansavimą - 12 (iš viso 17).

3003030101 1.1.1.1.1



3.2.2. organizuoti informacinės
ir metodinės pagalbos teikimą

asmenims, įstaigoms ir
organizacijoms, vykdantiems
mobilųjį darbą su jaunimu ir
(ar) darbą su jaunimu gatvėje

10 4.4 44.00 -5.6 5.6 2.8 Dėl karantino sustabdytos veiklos arba perkeltos
į nuotolines formas

Organizuotų susitikimų nuotolinėje erdvėje su mobilųjį darbą dirbančių organizacijų komandomis
skaičius - 3. ( 34 žmonės.)
Suorganizuotas ir įvykdytas automobilio perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir
naudotis gavėjo atrankos konkursas mobiliojo darbo su jaunimu vykdytojams - laimėtojas VšĮ Telšių
jaunimo centrui.
Suorganizuotos 9 metodinės konsultacijos, organizacijoms dirbančioms mobilųjį darbą ir darbą gatvėje

su jaunimu.
Papildomai, reaguojant į karantino situaciją Lietuvoje, buvo nuolat rengiamos ir platinamos

rekomendacijos mobilųjį darbą su jaunimu ir darbą gatvėje su jaunimu dirbančioms komandoms dėl
darbo organizavimo karantino metu (https://jrd.lt/naujienos/jrd-veiklos-naujienos).
Nukrypimas nuo veiklos plano: dėl COVID-19 situacijos neįvyko planuotas pažintinis vizitas dėl darbo
su jaunimu gavėje. Vizito nebuvo įmanoma organizuoti nuotoliniu būdu, kadangi visos veiklos buvo
suplanuotos, kad darbuotojai dirbtų gatvėje su kitų šalių darbuotojais tiesiogiai.

Rezultatas : Savivaldybių skaičius, kuriose teikiamos darbo gatvėje su jaunimu ir mobiliojo darbo su
jaunimu paslaugos – 22. Mobilųjį darbą su jaunimu dirbančių komandų skaičius 2020 m. - 17
(palyginimui 2019 m. - 11 komandų). Darbą gatvėje su jaunimu dirbančių komandų skaičius 2020 m. - 8
(palyginimui 2019 m. - 4 komandos).

Esminis pokytis: beveik dvigubai padidėjo komandų, dirbančių mobilųjį darbą ir darba su jaunimu
gatvėje, kurių daugumą finansuoja savivaldybės. Rodiklis viršytas.

3.2.3. konkurso būdu atrinkti ir
skirti stipendijas su jaunimu
dirbantiems specialistams,
skatinant darbo su jaunimu

plėtrą regionuose

5 5 0 0 0 2.8 3 tūkst. eurų skirti IV ketv. Ataskaitiniu laikotarpiu paskelbtas jaunimo darbuotojų stipendijų skyrimo konkursas. Stipendijos skirtos
5 jaunimo darbuotojams. Nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo. Rodiklis viršytas.

4.1.1. konkurso būdu atrinkti ir
finansuoti projektus, skirtus

jaunų žmonių narystei jaunimo
organizacijose bei

organizacijose, vienijančiose
kitas jaunimo organizacijas,

jaunimo iniciatyvas

368.5 368.5 100.00 0 0 2.8

Paskelbti ir suorganizuoti finansavimo konkursai – 2;
Užtikrintos finansavimo pratęsimo procedūros (jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo
konkursas, jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos konkursas)
– 3.
Finansuotų programų skaičius – 20.
Vizituotų finansuotų programų skaičius – 1.

Esminis pokytis: jaunų žmonių, dalyvavusių finansuotų jaunimo organizacijų programų veiklose,
skaičius bus žinomas gavus metines projektų vykdytojų veiklos ataskaitas, padidintas jaunimo
organizacijų padalinių ir narių skaičius, jaunų žmonių susidomėjimas visuomenine ir savanoriška veikla
bei jų dalyvavimas šiose veiklose, jaunimo organizacijų padaliniuose stiprinta jų veiklos kokybė

Nukrypimai nuo veiklos plano susidarė dėl pasaulinės COVID-19 pandemijos ir šalyje įvesto karantino
režimo apribojimų.
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4.1.2. parengti teisės aktų
projektus, užtikrinančius

Nacionalinės jaunimo
savanoriškos veiklos modelio

diegimą ir įgyvendinimą

0 0 0 0 0 2.8

Rezultatai: Parengti ir pateikti pasiūlymai dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos (toliau - JST) aprašo
atnaujinimo – 4.
Parengtas Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimo kokybės ir priežiūros aprašas – 1.
Atnaujintas Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašas – 1.
Atnaujintas Jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašas – 1.  

Esminis pokytis: sukurtos sistemos, kurios skatina JST plėtrą apskrityse, apibrėžia ilgalaikės jaunimo
savanorystės įgyvendinimo kokybę ir programoje veikiančių organizacijų ir vėikėjų stebėsenos ir
priežiūros procedūras, JST programos įgyvendinama epidemiologinės situacijos metu.

4.1.4. konkurso būdu atrinkti ir
finansuoti savanorišką veiklą

organizuojančias organizacijas,
siekiant įtraukti jaunimą į

savanorišką veiklą

163.8 133 81.20 -30.8 30.8 2.8

Dėl JST savanorių veiklos stabdymo arba
nutraukimo bei mažesnio sudarytų sutarčių

skaičiaus.

Parengti ir patvirtinti jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2020 metais konkurso
organizavimo nuostatai – 1.
Parengti ir patvirtinti jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2021-2022 metais konkurso
organizavimo nuostatai – 1.
Paskelbtų ir suorganizuotų projektų atrankos konkursų skaičius – 2.
Finansuotų apskričių programų skaičius – 11.
Patikrintų apskričių programų skaičius – 8.

Esminis pokytis: Užtikrinta ilgalaikė savanorystė nacionaliniu mastu, užtikrintos galimybės įgyvendinti
JST modelį.

Nukrypimai nuo veiklos plano susidarė dėl pasaulinės COVID-19 pandemijos ir šalyje įvesto karantino
režimo apribojimų.
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4.1.3. diegti Nacionalinės
jaunimo savanoriškos veiklos
modelį Lietuvos savivaldybėse

0 0

  Savivaldybių skaičius, kuriose patvirtinti aprašai, pagal kuriuos veikia ilgalaikės savanoriškos veiklos
(JST) modelis  – 27. (Re)akredituotų priimančių organizacijų skaičius – 173, akreditacija nesuteikta 22

organizacijoms.
Ilgalaikėje savanoriškoje veikloje pagal JST modelį dalyvavusių jaunų asmenų skaičius – 743.
Atnaujinama informacija Priimančių ir SVO organizacijų duomenų bazėje – 1. Įgyvendintos 5

kompleksinės JST įgyvendinimo kokybės patikros 5 skirtingose savivaldybėse ( 3 SVO organizacijos bei
 ne mažiau kaip 37 PO) bei 5 SVO organizacijų patikros (įtrauktos 5 PO). 

Viešųjų pirkimų būdu finansuotos 2 SVO organizacijos. Išleistas JST įgyvendinimo kokybės ir priežiūros
aprašas – 1.

 Suorganizuota 19 nuotolinių susitikimų su PO kuratoriais, organizuoti 2
dienų kuratorių mokymai. Suorganizuotų mokymų mentoriams

skaičius – 2; Suorganizuotas JST programos tyrimas, skaičius – 1. Skaitmeninių ženkliukų ir JST
registracijos įrankių palaikymas ir atnaujinimas, skaičius – 2 įrankiai.  Organizuoti nuotoliniai susitikimai

su mentoriais dėl JST programos įgyvendinimo – 4. Parengti 4 JST programos viešinimui skirti
informaciniai filmukai.

Nukrypimas nuo plano: dėl COVID-19 situacijos neįvyko planuoti kontaktiniai mokymai, patikros,
tačiau jie buvo įgyvendinti nuotolinėje erdvėje.  

Esminis pokytis: padidėjęs savivaldybių, kurios yra parengusios JST įgyvendinimo bei finansavimo
aprašus ir skiria papildomą finansavimą programos įgyvendinimui, užtikrina didesnį jaunuolių įtraukimą į

programos įgyvendinimą,  parengtas įgyvendinimo kokybės priežiūros ir patikros aprašas suteikė
galimybę suteikti papildomą palaikymą organizacijoms bei išsiaiškinus ar SVO organizacijos ir PO veikia

0 0 0 2.8 Veiklos perkeltos į nuotolines formas



4.2.1. sudaryti sąlygas užsienyje
gyvenančiam lietuvių kilmės
jaunimui aktyviau įsitraukti į
Lietuvos socialinį ir kultūrinį
gyvenimą, užmegzti ir plėtoti

ryšius su Lietuvoje veiklą
vykdančiomis jaunimo ir su

jaunimu dirbančiomis
organizacijomis

0 0 0 0 0 2.5

Lėšos nepanaudotos, nes dėl karantino ir
pasaulinės COVID-19 pandemijos nebuvo

vykstama į komandiruotes užsienyje, taip pat
nebuvo apmokamos užsienio lietuvių jaunimo
organizacijų atstovų kelionės į Lietuvą (visi
mokymai organizuojami nuotoliniu būdu)

Organizuotų mokymų ir konsultacijų, veikiančioms ir besikuriančioms užsienio lietuvių jaunimo
organizacijoms ir bendruomenėms, skaičius – 5.

Esminis pokytis- Suorganizuoti mokymai – konsultacijos užsienio lietuvių jaunimo organizacijoms,
skirti užsienyje gyvenančiam lietuvių kilmės jaunimui aktyviau įsitraukti į Lietuvos socialinį ir kultūrinį
gyvenimą, užmegzti ir plėtoti ryšius su Lietuvoje veiklą vykdančiomis jaunimo ir su jaunimu
dirbančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis.

Nukrypimai nuo veiklos plano susidarė dėl covid-19 pandemijos situacijos.

4.2.2. konkurso būdu skirti
stipendijas užsienyje

gyvenantiems jauniems
profesionalams, siekiant skatinti

juos grįžti į Lietuvą, ir
Lietuvoje gyvenantiems

jauniems žmonėms, siekiant
užtikrinti Lietuvos atstovavimą

tarptautiniuose renginiuose

0 0 0 0 0 2.8 Lėšos nepanaudotos dėl karantino.

Paskelbtas 1 stipendijų konkursas, kuris šalyje paskelbus karantiną buvo sustabdytas.
Skirtų stipendijų skaičius – 0.

Nukrypimas nuo veiklos plano susidarė dėl pasaulinės COVID-19 pandemijos ir šalyje įvesto karantino
režimo apribojimų.

5.1.1. diegiant bendrą jaunimo
informavimo ir konsultavimo

sistemą, užtikrinti jaunimo
informavimo ir konsultavimo

tinklo plėtrą bei palaikymą

19.1 19.1 100.00 0 0

Suorganizuotas ir paskelbtas jaunimo informavimo ir konsultavimo centrų / taškų ir Nacionalinio
koordinatoriaus finansavimo konkursas  –  2.
Finansuotų jaunimo informavimo ir konsultavimo centrų, taškų skaičius – 13.

Esminis pokytis: veikianti jaunimo informavimo ir konsultavimo sistema Lietuvoje, kuri užtikrina jauno
žmogaus informacinius poreikius kiekvienoje Lietuvos apskrityje.

Nukrypimai nuo veiklos plano nebuvo.

5.1.2. rengti ir skleisti
informaciją, skatinančią geresnį

visuomenės supratimą apie
jaunimą

0 0 0 0 0 2.8

Laiko juostos „Trispalvės Lietuvos jaunimas“ atnaujinimai – 4.

Esminis pokytis: skatinamas jaunimo domėjimasis istorija, plėtojamas pozityvus jaunimo įvaizdis,
teikiami duomenys apie jaunimo būklę.

Nukrypimai nuo veiklos plano susidarė dėl didesnio negu planuota poreikio atnaujinti laiko juostą,
pažymint istorinių organizacijų (šaulių, skautų ir ateitininkų) jubiliejines (100 ar 110 m.) sukaktis,
supažindinant su jaunimo politikos pokyčiais ir kt.

5.2.1. remiantis Ilgalaike
jaunimo problematikos tyrimų
koncepcija, patvirtinta Jaunimo

reikalų departamento
direktoriaus 2015 m. balandžio
27 d. įsakymu Nr. 2V-78-(1.4)
„Dėl Jaunimo problematikos

tyrimų metodikos patvirtinimo“,
vykdyti jaunimo padėties

stebėseną Lietuvoje

0 0 0 0 0 2.8

Savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriams pagal poreikį suteiktos konsultacijos ir metodinė pagalba
dėl pasirengimo atlikti jaunimo problematikos tyrimą.

Esminis pokytis: prisidėta prie faktais ir žiniomis grįstos regioninės jaunimo politikos įgyvendinimo.

Nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo.

3003030101 1.1.1.1.1



5.2.2. koordinuoti visose
savivaldybėse vykdomą

jaunimo politikos kokybės
vertinimą ir stebėseną

0 0 0 0 0 2.8

Per ataskaitinį laikotarpį derinant individualiai
su savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriais

buvo surinkta informacija apie 2020 m.
planuojamus vykdyti jaunimo politikos kokybės

vertinimus.

Savivaldybių, kuriose planuotas atlikti jaunimo politikos kokybės vertinimas vietos lygmeniu pagal
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintus Jaunimo politikos
savivaldybėsekokybės vertinimo metodiką ir Jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo aprašą -
5. Savivaldybių skaičius, kuriose buvo atliktas jaunimo politikos kokybės vertinimas, bus žinomas po
savivaldybių jaunimo politikos įgyvendinimo veiklos ataskaitų pateikimo.
Nukrypimas nuo veiklos plano atsirado dėl savivalybių laiko, finansinių ir žmogiškųjų išteklių trūkumo.

5.2.3. plėsti Jaunimo reikalų
tyrėjų tinklą 1 0.6 60 -0.4 0.4 2.2

Ne visos numatytos lėšos panaudotos dėl
mažesnio nei planuota pirkimų poreikio, pvz.
patalpos tyrėjų konferencijai buvo suteiktos

nemokamai.

Suorganizuoti jaunimo tyrėjų tinklo atstovų susitikimai – 8.
Kartu su jaunimo tyrėjų tinklu suorganizuota mokslinė praktinė tarpdalykinė konferencija – 1.

Nukrypimai nuo veiklos plano  nebuvo.

5.2.4. vykdyti savivaldybių
jaunimo problemų sprendimo
planų įgyvendinimo stebėseną
ir užtikrinti jų įgyvendinimo

tęstinumą

0 0 0 0 0 Šiai suplanuotai  veiklai įgyvendinti lėšos
nebuvo reikalingos

Pagal poreikį, savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriai buvo konsultuojami dėl jaunimo problemų
sprendimo planų stebėsenos organizavimo ir naujų planų rengimo

5.3.1. plėtoti dvišalį ir (ar)
daugiašalį bendradarbiavimą su
užsienio valstybėmis jaunimo
politikos srityje, keistis gerąja
praktika, analizuoti užsienio

valstybių patirtį, skleisti
teigiamą Lietuvos jaunimo

politikos formavimo ir
įgyvendinimo patirtį

0 0 0 0 0 2.5 Paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos
teritorijoje atšauktos tarptautinės veiklos.

Parengtas ir patvirtintas Lietuvos ir Gruzijos (Sakartvelo) bendradarbiavimo susitarimas ir veiklų planas –
1.

Esminis pokytis - užtikrintas dvišalis bendradarbiavimas su Gruzija, siekiant dalintis gerąja patirtimi.

Nukrypimai nuo veiklos plano susidarė dėl covid-19 epidemijos (nesuorganizuoti tarptautiniai renginiai,
seminarai patirties perdavimui su Gruzija (Sakartvelu) ). Visos veiklos perkeltos į 2021 m.

5.3.2. prisidėti prie
Nacionalinės pažangos

programos ir su ja susijusių
plėtros programų rengimo

0 0 0 0 0 2.8 Nurodytoms veikloms lėšos nenumatytos.

Per 2020 m. pateikti pasiūlymai 10 rengiamų plėtros programų projektams: Kultūros ministerijai,
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Švietimo mokslo ir sporto ministerijai, Vidaus reikalų
ministerijai, Sveikatos apsaugos ministerijai, Žemės ūkio ministerijai, Užsienio reikalų ministerijai.

Esminis pokytis - užtikrintas jaunimo politikai aktualių sprendimų ir veiklų įvairiose politikos srityse
ilgalaikis planavimas, atsižvelgiant į 2019 m. vykdytų viešųjų konsultacijų metu socialinių partnerių
pateiktus pasiūlymus

Nukrypimai nuo veiklos plano nebuvo.

1.1.1.1.1 0.3 1.1
Liko nepanaudotų lėšų dėl susirgusių
darbuotojų turėto nedarbingumo metų

pabaigoje.
Išmokėtas darbo užmokestis, premijos darbuotojams ir sumokėtos darbdavio socialinio draudimo įmokos.

1.1.1.1.1 0.6 2.2 Dėl sumažėjusių komandiruočių sutaupyta
komandiruotėms – 0,6 tūkst. Eur,

Perkelta dalis duomenų į FVAIS, likę duomenys perkėlinėjami. Persirašinėjama sutartis dėl PASKATA
integracijos į FVAIS.

96.44 -15.1

3003030101 1.1.1.1.1

3003030103

Užtikrinti jaunimo politikos
priemonių įgyvendinimą,
sudarant sąlygas Jaunimo

reikalų departamento veiklai

424.7 409.6



1.1.1.1.1 4.5 2.2

Dėl sumažėjusio poreikio naudotis
automobiliais ir mažesnių kainų nei planuota

patalpų remontui liko nepanaudota atitinkamai
0.3 ir 0.9 tūkst. Eur, įsigyta mažiau nei planuota

kvalifikacijos kėlimo paslaugų (sutaupyta 1.7
tūkst. Eur) bei ekspertų paslaugų (sutaupyta 1.6

tūkst. Eur).

Suorganizuota strateginė sesija, atlikta supervizija, atlikti smulkūs santechnikos priežiūros darbai.
Remontuotas automobilis.

1.1.1.1.1 2.2 2.1 El. pašto priežiūros ir licencijų nuomos
paslaugos kainavo mažiau nei planuota Per I-III ketv. išleista 0.2 tūkst. Eur socialinei paramai pinigais sergantiems darbuotojams.

1.1.1.1.1 7.5 2.6
Liko nepanaudotų lėšų, nes neįsigytos

dokumentų valdymo sistemos Avilys teikimo
paslaugos (pirkimą turėjo atlikti SADM)

I ketv. 0.3 tūkst. Eur panaudoti antivirusinei programinei įrangai įsigyti

1.1.1.1.5 42.9 40.6 94.64 -2.3 2.3 2.1
Sutaupymai susidarė dėl to, kad numatytos

paslaugos viešųjų pirkimų būdu buvo įsigytos
pigiau nei planuota

Už 0.9 tūkst. Eur buvo įsigyta kaukių, pirštinių, dezinfekcinio skysčio ir bekontaktis termometras. Taip
pat buvo įsigyti 2 serveriai atnaujinamam skambučių centrui (16.500,00 Eur), programinė įranga bei jos
diegimo paslaugos (23.253,78 Eur).

303030104

Perduoti Lietuvos patirtį ES
Rytų

 partnerystės ir kitoms
besivystančioms

 valstybėms jaunimo reikalų
srityje (10

 darnaus vystymosi tikslas)

1.1.1.1.1 10 1 10.00 -9 9 2.8 Dėl covid-19 epidemijos visi komitetų posėdžiai
buvo vykdomi nuotoliniu būdu.

Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis finansuoti projektai – 8.
Suorganizuoti Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos finansavimą gavusių organizacijų mokymai
siekiant užtikrinti veiklos kokybę ir tarybos matomumą – 4.
Suorganizuoti Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos Komiteto posėdžiai – 2.

Esminis pokytis - Užtikrinta tarptautinės tarybos veikla.

Nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo

3003030105

Remti užsienio lietuvių, tarp jų
ir

 jaunimo organizacijų, veiklą,
skirtą

 lietuvybei,
bendruomeniškumui,
 Lietuvoje ir užsienyje

gyvenančių
 lietuvių bendradarbiavimui

 puoselėti, ,,Globalios
Lietuvos“

 sampratai įtvirtinti socialinės
apsaugos

 ir darbo srityje

1.1.1.1.1. 47 43.2 91.91 -3.8 3.8 2.4, 2.6, 2.8
Vadovaujantis Departamento direktoriaus

įsakymu, 4 projektams buvo skirta 43 115,00
Eur lėšų suma

Paskelbtų finansavimo konkursų, skirtų užsienio lietuvių jaunimo organizacijų stiprinimui skaičius – 1.

Organizuotų mokymų ir konsultacijų, veikiančioms ir besikuriančioms užsienio lietuvių jaunimo
organizacijoms ir bendruomenėms, skaičius – 5

Finansuotų užsienio lietuvių jaunimo organizacijų skaičius - 4.

Esminis pokytis - Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veikla bei jos narių kompetencijų tobulinimas,
užtikrinamas jaunų žmonių ryšys su Lietuva.

Nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo.

Vykdyti visuomenės švietimo ir
tolerancijos ugdymo priemones

ir mokyti specialistus:

4.1. Rengti jaunimui ir su
jaunimu dirbantiems asmenims

mokymus nediskriminavimo
skatinimo ir pagarbos žmogui

ugdymo klausimais,
nepažeidžiant tėvų teisės auklėti
vaikus pagal savo įsitikinimus.

Suorganizuoti mokymai antidiskriminacijos, tolerancijos ir pagarbos kitam ugdymo temomis ( Alytuje,
Šiauliuose ir nuotoliniu būdu) - 3 (33 dalyviai).

Esminis pokyitis: su jaunimu dirbantys asmenys, moksleiviai, švietimo įstaigų darbuotojai įgijo naujų
žinių, pasitikrino esamą situaciją savo gyvenamojoje aplinkoje.

Nukrypimai nuo veiklos plano susidarė dėl covid-19 pandemijos.

1.1.1.1.1.3003050114 2.5
Dėl paskelbto karantino Lietuvos Respublikos

teritorijoje vieni iš trijų mokymų buvo paskelbti
nuotoliniu būdu.

6 4.4 73.33 -1.6 1.6

96.44 -15.1

3003030103

Užtikrinti jaunimo politikos
priemonių įgyvendinimą,
sudarant sąlygas Jaunimo

reikalų departamento veiklai

424.7 409.6



Perduoti Lietuvos patirtį ES
Rytų partnerystės ir kitoms
besivystančioms valstybėms

socialinės apsaugos srityje (10
darnaus vystymosi tikslas)

(1.1.3.-2 Vystomojo
bendradarbiavimo TVP

priemonė).

Perduoti Lietuvos patirtį ES
Rytų partnerystės ir kitoms
besivystančioms valstybėms

socialinės apsaugos srityje (10
darnaus vystymosi tikslas)

(1.1.3.-2 Vystomojo
bendradarbiavimo TVP

priemonė). Užtikrinti pasirašytų
dvišalių protokolų

įgyvendinimą
Iš viso pagal
programas:

2575.1 2325.8 1,508.441 -249.3 249.3

vyriausiasis patarėjas Juozas Meldžiukas

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.
1

1.1.
1.2.
1.3
2

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

1.1.1.1.1. 2.8 Dėl paskelbto karantino Lietuvos Respublikos
teritorijoje planuojama tęsti veiklas IV ketvirtį.

**PRIEDAS: ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO

6 0 6

* Atskirose eilutėse nurodomi skirtingi asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltiniai, kurių klasifikacija patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265.
**Vienas šaltinis skirtingose eilutėse gali turėti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

4005010113 0 -6

(parašas)

(parašas)

Parengtas ir patvirtintas Lietuvos ir Gruzijos (Sakartvelo) bendradarbiavimo susitarimas ir veiklų planas –
1.
Suorganizuoti tarptautiniai renginiai, seminarai patirties perdavimui su Gruzija (Sakartvelu) – 0.

Esminis pokytis - Užtikrintas dvišalis bendradarbiavimas su Gruzija, siekiant dalintis gerąja patirtimi.
Nukrypimai nuo veiklos plano susidarė dėl covid-19 pandemijos.

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
Darbo užmokestis ir soc. draudimas

Užsitęsusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
Dėl įstaigos reorganizacijos
Kita (kitos neišvardintos priežastys).

Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas (pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių
Netikslus planavimas (pavyzdžiui, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota)
Kita (kitos neišvardintos priežastys)
Kitos išlaidos
Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų
Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
Netikslus planavimas (pavyzdžiui, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos);

(programos koordinatoriaus pareigos)

(asmens, atsakingo už priemonės koordinavimą, planavimą



Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
2020 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. A1-399
1 priedas

(Strateginio veiklos plano programų ir priemonių vykdymo ir lėšų nepanaudojimo priežasčių ataskaitos forma)
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ IR PRIEMONIŲ VYKDYMO BEI ASIGNAVIMŲ, SKIRTŲ ŠIOMS PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI, NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ
2020 M. IV KETV. ATASKAITA

2021-01-08 Nr. _______
(data)

(tūkst. eurų)

Priemonės
kodas Priemonės pavadinimas

Finansavimo
šaltinio
kodas *

Planas su
leistinais

patikslinimai
s Vykdymas

Patikslinto
plano

vykdymas,
proc. Nuokrypis

Nuokrypio
sumos

detalizavima
s

Asignavimų
nepanaudoji

mo
priežasčių

grupės nr.**
Išsamus asignavimų nepanaudojimo

priežasčių paaiškinimas

Per ataskaitinį laikotarpį (nuo metų pradžios) faktiškai atlikti darbai

1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 * 100 7 = 5 - 4 8 9 10
11

3003020201

Finansuoti emocinės
(psichologinės) pagalbos

tarnybas, teikiančias
emocinės (psichologinės)

pagalbos telefonu paslaugas

1.1.1.1.1. 67 56.2 83.881 -10.8 10.8 2.1
Sutaupymai susidarė dėl to, kad numatytos

paslaugos viešųjų pirkimų būdu buvo įsigytos
pigiau nei planuota

2020 m. gruodžio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr. 2V-247 (1.4) „Dėl Emocinės (psichologinės) pagalbos
teikimo telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat) projektų finansavimo 2021 metais konkurso būdu
finansuojamų   projektų   patvirtinimo"   pabaigtos   visos   2021   m.   numatomo   finansavimo   konkurso
procedūros.

Organizuoti viešųjų pirkimų
konkursą emocinės

(psichologinės) pagalbos
telefonu ryšio paslaugoms

teikti; organizuoti gyventojų,
skambinančių į emocinės
(psichologinės) pagalbos

tarnybas, prisijungusias prie
Jaunimo reikalų departamento

patikėjimo teise valdomo
skambučių centro, skambučių
apmokėjimą; konkurso būdu
atrinkti ir finansuoti emocinės

(psichologinės) pagalbos
tarnybas, teikiančias emocinės

(psichologinės) pagalbos
telefonu paslaugas (Smurto

artimoje aplinkoje prevencijos
ir pagalbos nukentėjusiems
asmenims 2014-2020 metų

programos įgyvendinimo 2017-
2020 metų veiksmų plano
2.1.4. priemonė); siekiant

užtikrinti priemonių vykdymo
kokybę, kontroliuoti veiklų,

kurioms įgyvendinti skiriamos
lėšos, vykdymą ir valstybės

biudžeto lėšų tikslinį
naudojimą.

Įvykdyti viešųjų pirkimų konkursai ryšio paslaugoms teikti – 7 vnt.;

Įgyvendintas emocinės (psichologinės) pagalbos tarnybų, teikiančias emocinės (psichologinės) pagalbos
telefonu paslaugas finansavimo konkursas – 2 vnt.;

Susitikimai su tarnybomis, teikiančiomis emocinės (psichologinės) pagalbos telefonu paslaugas, siekiant
užtikrinti priemonių vykdymo kokybę – 8.

Esminis pokytis yra susijęs su COVID-19 pandemija. Reikėjo sudaryti galimybes emocinės paramos
tarnybos konsultantams dirbti ir nuotoliniu būdu, daug dėmesio buvo skiriama sklandžiam tarnybų

veiklos užtikrinimui. Gavus papildomą finansavimą buvo išplėstos teikiamos paslaugos - trys Tarnybos
pradėjo teikti emocinę paramą ir susirašinėjant internetu (angl. chat). Taip pat nuo II ketv. veikė

nuolatinė tarpžinybinė grupė tarp Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų, Jaunimo
reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei LEPTA atstovų dėl 1809

numerio steigimo, jo nuolatinės veiklos bei tęstinumo.
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DĖL IV KETVIRČIO ATASKAITOS PATEIKIMO

PRIDEDAMA. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020–2022 

metų strateginio veiklos plano programų ir priemonių vykdymo bei asignavimų, skirtų šioms 

priemonėms įgyvendinti, nepanaudojimo priežasčių 2020 m. IV ketv. ataskaita, 13 lapų;

Direktorius                                                Jonas Laniauskas

Juozas Meldžiukas, 8 647 90003, juozas.meldziukas@jrd.lt 

Teikiame Jums Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 metais pavestų 

vykdyti 2020–2022 metų strateginio veiklos plano programų ir priemonių vykdymo bei 

asignavimų, skirtų šioms priemonėms įgyvendinti, nepanaudojimo priežasčių 2020 m. IV ketvirčio 

ataskaita.

Lietuvos Respublikos 2021-01-    Nr. 2S-      (5.2)
socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
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