
LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL PAVEDIMO JAUNIMO REIKALŲ AGENTŪRAI 

Nr.  

Vilnius

Siekdama  užtikrinti  Lietuvos  Respublikos  socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministerijos

2022–2024 metų  strateginiame  veiklos  plane,  patvirtintame  Lietuvos  Respublikos  socialinės

apsaugos ir darbo ministro 2022 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. A1-177 „Dėl Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“

(toliau  –  Strateginis  veiklos  planas),  nurodytų  programų  priemonių  įgyvendinimą,  Jaunimo

garantijų iniciatyvos įgyvendinimo veiksmų plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos  ir  darbo  ministro  2021 m.  vasario  4  d.  įsakymu Nr. A1-108  „Dėl  Jaunimo  garantijų

iniciatyvos  įgyvendinimo  veiksmų  plano  patvirtinimo“  (toliau  −  Jaunimo  garantijų  iniciatyvos

įgyvendinimo veiksmų planas), nurodytų priemonių įgyvendinimą, Nacionalinės jaunimo politikos

2022–2024 metų veiksmų plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo

ministro 2022 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-255 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2022–

2024  metų  veiksmų  plano  patvirtinimo“  (toliau  –  Nacionalinės  jaunimo  politikos

2022–2024 metų veiksmų planas), nurodytų priemonių įgyvendinimą, Nediskriminavimo skatinimo

2021–2023 metų veiksmų plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo

ministro  2020 m.  gruodžio  10  d.  įsakymu  Nr.  A1-1256  „Dėl  Nediskriminavimo  skatinimo

2021–2023  metų  veiksmų  plano  patvirtinimo“  (toliau  –  Nediskriminavimo  skatinimo

2021–2023 metų  veiksmų  planas),  nurodytų  priemonių  įgyvendinimą,  Lietuvos  jaunimo  metų

minėjimo 2022 metais plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio

1 d. nutarimu Nr. 1030 „Dėl Lietuvos jaunimo metų minėjimo 2022 metais plano patvirtinimo“

(toliau – Lietuvos jaunimo metų minėjimo 2022 metais planas), nurodytų priemonių įgyvendinimą,

Nacionalinio  savižudybių  prevencijos  veiksmų  2020–2024  metų  plano,  patvirtinto  Lietuvos

Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro  2020 m.  rugsėjo  9  d.  įsakymu  Nr.  V-2008  „Dėl

Nacionalinio  savižudybių  prevencijos  veiksmų  2020–2024  metų  plano  patvirtinimo“  (toliau  –

Nacionalinis  savižudybių  prevencijos  veiksmų  2020–2024 metų  planas),  nurodytų  priemonių

įgyvendinimą,  Ilgalaikių  neigiamų  COVID-19  pandemijos  pasekmių  asmens  ir  visuomenės
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psichikos sveikatai mažinimo veiksmų 2021–2022 metų plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos

sveikatos  apsaugos ministro 2020 m. liepos  3 d.  įsakymu Nr. V-1596 „Dėl Ilgalaikių neigiamų

COVID-19 pandemijos  pasekmių asmens ir  visuomenės psichikos  sveikatai  mažinimo veiksmų

2021–2022  metų  plano  patvirtinimo“  (toliau  –  Ilgalaikių  neigiamų  COVID-19  pandemijos

pasekmių asmens ir visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų 2021–2022 metų planas),

nurodytų  priemonių  įgyvendinimą  ir  atsižvelgdama  į  Jaunimo  reikalų  agentūros  nuostatus,

patvirtintus  Lietuvos  Respublikos  socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministro  2022  m.  vasario  9  d.

įsakymu Nr. A1-87 „Dėl Jaunimo reikalų agentūros nuostatų patvirtinimo“:

1. P  a  v  e  d  u   Jaunimo  reikalų  agentūrai  iš  Lietuvos  Respublikos  valstybės

biudžete  Lietuvos  Respublikos  socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministerijai  skirtų  asignavimų

2022 metais: 

1.1. įgyvendinti Strateginio veiklos plano 09-001 programos „Užimtumo didinimas“

priemonę  „Įgyvendinti  jaunimo  garantijų  iniciatyvą  ir  kitas  jaunimo  užimtumą  skatinančias

programas“;

1.2. įgyvendinti šias Strateginio veiklos plano 09-003 programos „Socialinė sutelktis

(solidarumas)“ priemones:

1.2.1. „Finansuoti emocinės (psichologinės) pagalbos tarnybas, teikiančias emocinės

(psichologinės) pagalbos telefonu paslaugas“;

1.2.2. „Įgyvendinti  jaunimo  politikai  skirtas  priemones“  (įgyvendinant  Nacionalinės

jaunimo politikos 2022–2024 metų veiksmų plano priemones):

1.2.2.1. „Koordinuoti tarptautinių protokolų, projektų, fondų veiklą, įgyvendinti

stipendijų  skyrimo  užsienyje  gyvenantiems  jauniems  lietuviams  priemones,  organizuoti  ir

įgyvendinti tarptautinius renginius“;

1.2.2.2. „Užtikrinti  darbo  su  jaunimu  plėtrą  Lietuvoje  (metodinis  palaikymas

darbą su jaunimu vykdančioms arba planuojančioms vykdyti organizacijoms ir jų darbuotojams)“;

1.2.2.3. „Užtikrinti faktais ir žiniomis grįstos jaunimo politikos įgyvendinimą“;

1.2.2.4. „Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti organizacijas, taikančias bent vieną

darbo su jaunimu formą“;

1.2.2.5. „Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti projektus, skatinančius inovacijas

jaunimo politikos srityje, siekiant kurti naujas jaunimo įtraukimo į pilietinį gyvenimą formas“;

1.2.2.6. „Konkurso būdu atrinkti  ir  finansuoti  projektus,  skirtus  jaunų žmonių

narystei  jaunimo  organizacijose  bei  organizacijose,  vienijančiose  kitas  jaunimo  organizacijas,

jaunimo iniciatyvas“;
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1.2.2.7. „Atrinkti ir finansuoti savanorišką veiklą organizuojančias organizacijas,

teikti joms metodinę pagalbą, organizuoti  jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimą,

siekiant įtraukti jaunimą į savanorišką veiklą“;

1.2.2.8. „Užtikrinti  nuoseklią  kokybišką  Europos  Sąjungos  informacinės

programos jaunimui „Eurodesk“ veiklą Lietuvoje“;

1.2.2.9. „Įgyvendinti  užimtumo vasarą ir  integracijos  į  darbo rinką  programas

savivaldybėse“;

1.2.2.10. „Įgyvendinti  priemones,  stiprinančias  jaunimo  politiką  regioniniu

lygmeniu (renginiai savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriams, vizitai į savivaldybes ir pan.)“; 

1.2.2.11. „Užtikrinti  Lietuvos  jaunimo  metų  minėjimo  2022  metais  plano

priemonių įgyvendinimą“;

1.2.3. „Sudaryti sąlygas Jaunimo reikalų departamento veiklai“;

1.2.4. „Perduoti  Lietuvos  patirtį  ES  Rytų  partnerystės  ir  kitoms  besivystančioms

valstybėms jaunimo reikalų srityje“;

1.2.5. „Remti užsienio lietuvių, taip pat ir jaunimo organizacijų, veiklą, skirtą puoselėti

lietuvybę,  bendruomeniškumą,  Lietuvoje  ir  užsienyje  gyvenančių  lietuvių  bendradarbiavimą,

įtvirtinti  globalios  Lietuvos  sampratą  socialinės  apsaugos  ir  darbo  srityje“  (įgyvendinant

Nacionalinės jaunimo politikos 2022–2024 metų veiksmų plano priemones):

1.2.5.1. „Mokomoji  ir  informacinė  veikla  užsienio  lietuvių  jaunimo

organizacijoms“;

1.2.5.2. „Užsienio  lietuvių  jaunimo  organizacijų  veiklos  projektams  konkurso

būdu finansuoti“;

1.2.6. „Vykdyti  visuomenės  švietimo  ir  tolerancijos  ugdymo  priemones  ir  mokyti

specialistus“  (įgyvendinant  Nediskriminavimo  skatinimo  2021–2023  metų  veiksmų  plano

priemones):

1.2.6.1. „Rengti  jaunimui  ir  su  jaunimu  dirbantiems  asmenims  mokymus

lytiškumo ugdymo klausimais“;

1.2.6.2. „Rengti  jaunimui,  su  jaunimu  dirbantiems  asmenims,  savivaldybių

administracijų atstovams mokymus nediskriminavimo skatinimo, pagarbos žmogui ugdymo, lygių

galimybių, moterų ir vyrų lygybės politikų įgyvendinimo, apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje

politikų formavimo ir įgyvendinimo klausimais“;

1.3. įgyvendinti  Nacionalinės  jaunimo  politikos  2022–2024  metų  veiksmų  plano

priemones:

1.3.1. „Įgyvendinti jaunimo savanorišką tarnybą, kurios organizavimas reglamentuotas

Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos
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socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-317 „Dėl Jaunimo

savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

1.3.2. „Prisidėti prie plėtros programų ir kitų strateginių dokumentų jaunimo politikos

srityje rengimo“;

1.3.3. „Užtikrinti  priemonių,  skirtų  Europos  jaunimo metų  minėjimui  2022 metais,

įgyvendinimą“;

1.4. įgyvendinti  Ilgalaikių  neigiamų  COVID-19  pandemijos  pasekmių  asmens  ir

visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų 2021–2022 metų plano priemones:

1.4.1. „Stiprinti  emocinės  (psichologinės)  pagalbos  teikimą  telefonu  ir  susirašinėjant

internetu papildomai finansuojant emocinės (psichologinės) pagalbos tarnybų teikiamas paslaugas“;

1.4.2. „Organizuoti supervizijas pedagoginių psichologinių tarnybų, švietimo pagalbos

tarnybų, mokyklų psichologams, socialiniams pedagogams ir jaunimo darbuotojams“;

1.4.3. „Parengti ir vykdyti programas jaunoms moterims ir merginoms, dėl COVID-19

pandemijos išgyvenančioms krizinę situaciją“;

1.5. įgyvendinti Nacionalinio savižudybių prevencijos veiksmų 2020–2024 metų plano

priemonės  „Stiprinti specialistų, dirbančių su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis ir jaunimu,

psichosocialinės  pagalbos  teikimo  kompetencijas“  veiklą  „Vykdomas  socialinių  ir  jaunimo

darbuotojų,  jaunimo  organizacijų  lyderių  kompetencijų  kėlimas  organizuojant  šių  specialistų

mokymus,  kad  jie  galėtų  teikti  profesionalią  emocinę  paramą  socialinę  riziką  patiriančioms

šeimoms, vaikams ir jaunimui, atpažinti vaikų ir jaunimo psichosocialines problemas, savižudybės

riziką, informuoti apie profesionalią psichologinę pagalbą ir paskatinti jos kreiptis“;

1.6. įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo veiksmų plano priemones:

1.6.1. „Vykdyti neaktyvių jaunų asmenų skaičiaus stebėseną“;

1.6.2. „Vykdyti Jaunimo garantijų iniciatyvos priemonių įgyvendinimo stebėseną“;

1.6.3. „Teikti  socialines,  pedagogines,  psichologines  ir  motyvavimo  paslaugas

neaktyviems jauniems asmenims, siekiant užtikrinti jų sklandų perėjimą po nedarbo, neveiklumo

laikotarpių ar mokymosi / studijų į darbo rinką ir (ar) švietimo sistemą“;

1.6.4. „Teikti  aktyvumo  skatinimo  savanoriškoje  veikloje  paslaugas  bedarbiams  ir

neaktyviems  jauniems  asmenims,  kad  bedarbiai  ir  neaktyvūs  jauni  asmenys  įgytų  asmeninių,

socialinių,  profesinių  kompetencijų  ir  darbo  patirties,  taip  padedant  jiems  pasirinkti  profesiją,

reintegruotis į formaliojo švietimo sistemą ar pasirengti integruotis į darbo rinką“;

1.7.  vykdyti šias funkcijas:

1.7.1. įgyvendinant  šio  įsakymo 1.2.2.1 papunktyje  nurodytą  priemonę,  administruoti

Lietuvos  ir  Lenkijos  jaunimo  mainų  fondo  veiklą  Lietuvoje  pagal  Lietuvos  Respublikos

Vyriausybės  ir  Lenkijos  Respublikos  Vyriausybės  susitarimą  dėl  Lietuvos  ir  Lenkijos  jaunimo
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mainų fondo, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 704

„Dėl  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  ir  Lenkijos  Respublikos  Vyriausybės  susitarimo  dėl

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo patvirtinimo“;

1.7.2.užtikrinti Jaunimo reikalų tarybos veiklą;

1.7.3.užtikrinti Europos Sąjungos programų jaunimui („Erasmus+“ dalies, susijusios su

jaunimu, bei Europos solidarumo korpuso) įgyvendinimą;

1.7.4.užtikrinti  ir  plėtoti  tarpžinybinį  bendradarbiavimą  su  valstybės  ir  savivaldybių

institucijomis, įstaigomis, jaunimo ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis nacionaliniu ir vietos

lygmenimis;

1.7.5.per  5  darbo  dienas  nuo  Jaunimo  reikalų  agentūros  direktoriaus  grįžimo  iš

tarptautinės komandiruotės dienos pateikti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai laisvos formos

komandiruotės ataskaitą, nurodant komandiruotės tikslą, uždavinius ir pasiektus rezultatus;

1.8. įgyvendinant  šio  įsakymo  1.2  papunktyje  nurodytas  priemones,  vykdyti  šias

funkcijas:

1.8.1. vykdyti konkursus organizuojančios įstaigos funkcijas, kaip nustatyta Projektų

administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-1259 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“

(toliau – PAT); 

1.8.2. teikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir

darbo ministerijos (toliau – Socialinių paslaugų priežiūros departamentas) administruoti jaunimo ir

su jaunimu dirbančių organizacijų projektus bei programas;

1.8.3. kartu su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu vykdyti nuolatinę jaunimo

ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų ir programų įgyvendinimo stebėseną (rinkti, kaupti,

sisteminti ir analizuoti duomenis apie projektų ir programų įgyvendinimą);

1.8.4. laikantis  PAT nustatytų  terminų,  patvirtinti  jaunimo  ir  su  jaunimu  dirbančių

organizacijų 2023 metų ir 2023–2024 metų projektų ir programų atrankos konkursų nuostatus ir

paskelbti konkursus;

1.9. įgyvendinant  šio  įsakymo  1.2.2.1  papunktyje  nurodytą  priemonę,  vadovautis

Lietuvos ir  Lenkijos jaunimo mainų fondo reglamentu,  patvirtintu Lietuvos ir  Lenkijos jaunimo

mainų fondo komiteto 2007 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1 „Dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo

mainų fondo reglamento patvirtinimo“;

1.10. įgyvendinant  šio  įsakymo  1.2.4  papunktyje  nurodytą  priemonę,  vadovautis

Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos reglamentu, patvirtintu Lietuvos ir Ukrainos jaunimo

mainų tarybos komiteto 2016 m. rugsėjo 14 d. nutarimu „Dėl Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų

tarybos reglamento patvirtinimo“;
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1.11. įgyvendinant  šio  įsakymo  1.1–1.7  papunkčiuose  nurodytas  priemones  ir

funkcijas:

1.11.1. teikti  Socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministerijai  biudžeto  vykdymo  ataskaitas

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 1K-206 „Dėl biudžeto

sudarymo ir  vykdymo formų“ bei  Valstybės  ir  savivaldybių  biudžetinių  įstaigų  ir  kitų  subjektų

žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos

finansų  ministro  2008 m.  gruodžio  31  d.  įsakymu  Nr.  1K-465  „Dėl  Valstybės  ir  savivaldybių

biudžetinių  įstaigų  ir  kitų  subjektų  žemesniojo  lygio  biudžeto  vykdymo  ataskaitų  sudarymo

taisyklių ir formų patvirtinimo“, nustatyta tvarka; 

1.11.2. kas ketvirtį, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 10 d., Socialinės apsaugos ir darbo

ministerijai teikti Strateginio veiklos plano programų ir priemonių vykdymo ir lėšų nepanaudojimo

priežasčių  ataskaitą  (pagal  formą,  patvirtintą  Lietuvos  Respublikos  socialinės  apsaugos ir  darbo

ministro 2022 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. A1-195 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministerijos 2022–2024 metų strateginio veiklos programų, priemonių ir stebėsenos rodiklių

koordinavimo“ 3 priede);

1.11.3. kas ketvirtį, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 15 d., Socialinės apsaugos ir darbo

ministerijai  teikti  Strateginio veiklos  plano vertinimo kriterijų  įvykdymo ataskaitą  (pagal formą,

patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. kovo 18 d. įsakymo

Nr. A1-195 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022–2024 metų

strateginio veiklos programų, priemonių ir stebėsenos rodiklių koordinavimo“ 4 priede), išskyrus

pusmečio ataskaitą, kuri turi būti pateikta iki liepos 12 d.;

1.11.4. teikti informaciją apie numatomas nepanaudoti programos (-ų)

priemonei  (-ėms)  įgyvendinti  skirtas  lėšas,  apie  papildomą  lėšų  poreikį  jai

(joms)  įgyvendinti,  apie  lėšų  perskirstymą  tarp  programų,  jų  priemonių,

ketvirčių (pagal formą, patvirtintą  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

2022 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. A1-195 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos  2022–2024  metų  strateginio  veiklos  programų,  priemonių  ir  stebėsenos  rodiklių

koordinavimo“ 5 priede);

1.12. iki 2022 m. balandžio 1 d. savivaldybių administracijoms pateikti individualias

jaunimo politikos įgyvendinimo rekomendacijas,  kurių pagrindu turi  būti užtikrinama valstybinė

(valstybės perduota savivaldybėms) jaunimo politikos įgyvendinimo funkcija;

1.13. iki  2022  m.  gegužės  1  d.  Socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministerijai  pateikti

praėjusių  kalendorinių  metų  jaunimo  politikos  įgyvendinimo  ataskaitą  ir  rekomendacijas  dėl

jaunimo politikos įgyvendinimo, suderintas su socialiniais partneriais;
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1.14. iki 2022 m. spalio 1 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikti parengtą

Nacionalinės jaunimo politikos 2023–2025 metų veiksmų plano projektą, suderintą su darbo grupės,

sudarytos šiam veiksmų planui parengti, nariais bei socialiniais partneriais;

1.15. iki 2022 m. lapkričio 1 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikti darbo

su jaunimu vykdymo įvairiomis formomis analizę;

1.16. iki  2023 m.  balandžio  1 d.  Socialinės  apsaugos ir  darbo ministerijai  pateikti

apibendrintą  informaciją  apie  savivaldybių  jaunimo  reikalų  koordinatorių  veiklos,  įgyvendinant

jaunimo politikos rekomendacijas, vykdymą 2022 metais;

1.17. vykdant  šio  įsakymo  1.11  papunktyje  nurodytas  funkcijas,  užtikrinti,  kad

teikiami  duomenys  būtų  teisingi,  tikslūs  ir  išsamūs,  o  gavus  informaciją  apie  tai,  kad  pateikti

duomenys  neteisingi,  netikslūs,  neišsamūs,  nedelsiant  juos  ištaisyti,  atnaujinti  arba  papildyti  ir

pateikti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai;

1.18. įgyvendinant šio įsakymo 1.6 papunktyje nurodytas priemones, bendradarbiauti

su Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, siekiant

užtikrinti priemonių įgyvendinimą nustatytais terminais.

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo

ministro 2021 m. balandžio 8 d. įsakymą Nr. A1-302 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų departamentui

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. P a v e d u  šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

Sveikatos apsaugos ministras, 

pavaduojantis socialinės apsaugos ir darbo ministrą                  Arūnas Dulkys
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