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DĖL SPORTO KLUBO PRILYGINIMO JAUNIMO ORGANIZACIJAI

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – 

Departamentas), būdamas jaunimo politiką įgyvendinančia institucija, siekia užtikrinti jaunimo 

įgalinimo, dalyvavimo ir atstovavimo kaip vienos iš jaunimo politikos krypčių kokybišką vykdymą 

Lietuvos savivaldybėse.

Vienas iš pagrindinių subjektų jaunimo įgalinimo, dalyvavimo ir atstovavimo srityje kartu su 

neformaliomis jaunimo grupėmis, su jaunimu dirbančiomis organizacijomis yra jaunimo organizacijos. 

Vadovaujantis Jaunimo politikos pagrindų įstatymu (toliau – JPPĮ), jaunimo organizacija – Lietuvos 

Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka jaunimui ir (ar) jaunimo interesams atstovauti įsteigta 

asociacija, kurios ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės ir (ar) jaunų žmonių interesams 

atstovaujančios asociacijos, kurių kiekvienos ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės.

Vadovaujantis pateiktu apibrėžimu, išskiriami 3 pagrindiniai jaunimo organizaciją apibūdinantys 

kriterijai:

• jaunimo organizacija turi būti registruota asociacija;

• jaunimo organizacijos 2/3 narių turi būti jauni žmonės;

• jaunimo organizacija turi būti įsteigta atstovauti jaunimui ir (ar) jaunų žmonių interesams.

Siekiant įvertinti jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalių jaunimo 

grupių situaciją Lietuvoje, Departamento direktoriaus 2021 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 2V-118 (1.4) 

„Dėl Aktyviai savivaldybėse veikiančių jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalių 

jaunimo grupių sąrašo sudarymo rekomendacijų patvirtinimo“ buvo patvirtintos Aktyviai savivaldybėse 

veikiančių jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių sąrašo sudarymo 

rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos). Rekomendacijose numatyti požymiai, kuriuos atitinkanti 

jaunimo organizacija, su jaunimu dirbanti organizacija ir neformali jaunimo grupė gali būti laikoma 

aktyviai veiklą vykdančia (aktyvia).
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Atliekant savivaldybių pateiktą informaciją apie savivaldybėje aktyviai veikiančias jaunimo 

organizacijas, su jaunimu dirbančias organizacijas ir neformalias jaunimo grupes buvo pastebėtas 

nevienodas supratimas, ar sporto klubai gali būti laikomi jaunimo organizacijomis, todėl Departamentas 

teikia rekomendacinio pobūdžio išaiškinimą minimu klausimu.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sporto įstatymu, sporto klubas – juridinis asmuo ar jo 

padalinys, kurio tikslas – vienyti asmenis fiziniam aktyvumui, sveikai gyvensenai, siekti kokybinių ir 

kiekybinių sporto rezultatų.

Sporto klubai apibrėžiami atskira teisine baze, todėl manytina, kad sporto klubai, nors ir gali 

vykdyti tam tikras sportines veiklas su jaunimu, bus įsteigti tikslu, nurodytu Lietuvos Respublikos sporto 

įstatyme, o ne jaunimo ir (ar) jaunų žmonių interesų atstovavimui, kas JPPĮ yra numatyta kaip privaloma 

sąlyga jaunimo organizacijai.

Sporto klubai, įsiteigti tikslingai vykdyti veiklas (manytina, sportines) su jaunimu, gali būti 

laikomi su jaunimu dirbančiomis organizacijomis, kurios JPPĮ apibrėžiamos kaip juridinis asmuo, kurio 

vienas iš veiklos tikslų – atlikti darbą su jaunimu. Tokiu atveju sporto klubo dokumentuose (įstatuose, 

nuostatuose) turėtų būti aiškiai nurodytas tikslas – vykdyti darbą su jaunimu.

Atkreipiame dėmesį, kad kiekvienu atveju rekomenduotina situaciją analizuoti individualiai 

atsižvelgiant į sporto klubo dokumentus (įstatus, nuostatus) ir ten įvardintus veiklos tikslus, tačiau 

atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją manytina, kad sporto klubas nėra laikomas jaunimo 

organizacija.

Pabrėžiame, kad tuo atveju, jeigu sporto klubas neatitinka jaunimo organizacijos statuso, tai 

nereiškia, kad sporto klubas negali dalyvauti Departamento skelbiamuose konkursuose ar tarptautinėse 

veiklas finansuojančiose programose, tačiau kiekvienu atveju svarbu susipažinti su reikalavimais 

pareiškėjams ir įvertinti, ar atitinkamas sporto klubas juos tenkina.

Nurodome, kad Departamentas nėra oficialiai įgaliotas aiškinti įstatymų, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nuostatų, įskaitant savivaldybių tarybų priimtų sprendimų ir 

savivaldybių administracijų direktorių priimtų įsakymų nuostatų, todėl šis raštas negali būti laikomas 

oficialiu teisės aktų išaiškinimu, bet tik išsakyta Departamento specialistų nuomone apie šiame rašte 

minimų teisės aktų taikymą.

Dėkojame už bendradarbiavimą.

Direktorius Jonas Laniauskas
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