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0303030101 Įgyvendinti jaunimo politikai skirtas priemones 

 Įgyvendinti Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos 2017–2019 metų priemonių plano, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. A1-181 „Dėl Nacionalinės 

jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“, priemones 

 1.1.10. Užtikrinti sklandų 

jaunų žmonių (kurie nedirba, 

nesimoko ir nedalyvauja 

aktyvios darbo rinkos politikos 

priemonėse) perėjimą po 

nedarbo, neveiklumo 

laikotarpio ar studijų į darbo 

rinką, švietimo sistemą 

skatinant atvirąjį darbą su 

jaunimu per atvirus jaunimo 

centrus ir erdves 

Neaktyvių jaunų žmonių, įtrauktų į projektą, kuriems sudaryti individualūs veiklos planai ir 

pradedamos teikti juose numatytos paslaugos nuo 2018 m. sausio mėn. iki 2018 m. rugsėjo mėn. 

1 d. - 1542. 

 

Įvertinta projekto „Atrask save“ patirtis ir rodikliai, 2018 m. vasario 7 d. el. paštu pateiktas 

pasiūlymas SADM dėl galimo projekto tęstinumo - 1. Vyksta reguliarūs susitikimai su 

suinteresuotomis pusėmis dėl projekto tęstinumo.  

 

2018 m. III ketv. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateiktas projektinis pasiūlymas dėl 

2019-2021 m. Jaunimo garantijų iniciatyvos projekto „JUDAM“ įgyvendinimo. Jame numatyta 

paslaugas teikti 800 neaktyvių asmenų. Pasiūlymui buvo pritarta. 

 

2018 m. spalio 4 d. Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

direktoriaus įsakymu Nr. 2V-167 (1.4) paskelbti projekto „JUDAM“ partnerių atrankos nuostatai 

ir konkursas. Atrinkti partneriai – 4 organizacijos, teiksiančios asmeninių, tarpasmeninių ir 

profesinių kompetencijų ugdymo paslaugas ir 2 organizacijos, teiksiančios savanoriškos veiklos 

organizavimo paslaugas. 

 1.3.1. Atlikti visuomenės 

apklausą, padėsiančią 

nustatyti, kokios priemonės 

paskatintų jaunimą pritaikyti 

įgytą išsilavinimą ir patirtį 

Lietuvoje 

Atsižvelgiant į tai, kad URM, būdama atsakinga už „Globalios Lietuvos“ programos 

įgyvendinimą, kiekvienais metais organizuoja užsienio lietuvių apklausas, o 2017 m. spalio – 

lapkričio mėnesiais vykdytoje užsienio  lietuvių apklausoje 

http://www.urm.lt/uploads/default/documents/2017%20m_%20u%C5%BEsienio%20lietuvi%C5

%B3%20apklausa.pdf. buvo nagrinėta ir ši tema, taip pat atsižvelgiant į tai, kad 2018 m. pradžioje 

LRV kanceliarijos užsakymu grupė VDU mokslininkų atliko lietuvių migracijos priežasčių 

tyrimą, pristatytą 2018 m. Demografijos konferencijoje, kuriame taip pat buvo nagrinėta ši tema, 

buvo apsispręsta nedaryti atskiro tyrimo šia tema, bet pasinaudoti jau atliktų tyrimų duomenimis, 

išvadomis bei teikti siūlymus įvairiems dokumentams jų pagrindu (pvz. rekomendacijos dėl 

jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėms).  

 

Nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo, nes veikla yra tarpžinybinė ir buvo pasinaudota kitų 

institucijų informacija. 

http://www.urm.lt/uploads/default/documents/2017%20m_%20u%C5%BEsienio%20lietuvi%C5%B3%20apklausa.pdf
http://www.urm.lt/uploads/default/documents/2017%20m_%20u%C5%BEsienio%20lietuvi%C5%B3%20apklausa.pdf
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 1.4.1. Įgyvendinant vaikų ir 

jaunimo užimtumo ir 

nusikalstamumo prevencijos 

priemones, skatinti jaunimo ir 

su jaunimu dirbančių 

organizacijų 

bendradarbiavimą su 

teisėsaugos ir kitomis 

institucijomis 

Bendradarbiaujant su Policijos departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovais, gegužės 23 d. 

organizuota konsultacija policijos sistemoje dirbantiems asmenims Alytuje, tarpžinybinio 

bendradarbiavimo, jaunimo politikos sistemos pristatymo temomis. Konsultacijoje dalyvavo 8 

policijos darbuotojai. Tęsiamas bendradarbiavimas su apskričių vyriausiaisiais policijos 

komisariatais, siekiant stiprinti policijos sistemoje dirbančius specialistus, planuojamas mokymų, 

konsultacijų poreikis 2019 m.  

 

Esminio pokyčio veikloje nebuvo. Buvo nukrypimas nuo plano, dalyvavo 12 žm. mažiau, nei 

planuota. Susitikimų organizavimas (patalpos, dalyviai), suderinus mokymų datą su 

Departamentu, yra apskričių policijos komisariatų atsakomybė, todėl dalyvių skaičius priklauso 

nuo policijos komisariatų veiklos. Departamentas pateikė du kvietimus organizuoti mokymus. 

 3.1.1. Organizuoti metodinės 

ir informacinės pagalbos 

teikimą atviriesiems jaunimo 

centrams ir erdvėms 

Organizuotų mokymų skaičius: 3 (Per 2018 m. vyko 1 mokymai įstaigų ir organizacijų, ketinančių 

steigti AJC/AJE, atstovams („Kaip mano įstaigoje įsteigti AJC/AJE?“). Taip pat, vyko 2 mokymai 

AJC ir AJE darbuotojų kompetencijoms tobulinti: „Veiklos kokybė darbe su jaunimu“, „Atviras 

darbas su jaunimu, nuo ko pradėti?“. Bendras mokymuose dalyvavusių asmenų skaičius – 54 

žmonės.) 

 

Parengtas ir patvirtintas AJC/AJE veiklos atitikties keliamiems reikalavimams tvarkos aprašas 

(2018 m. gegužės 10 d. direktoriaus įsakymu Nr. 2V-77(1.4) „Dėl jaunimo reikalų departamento 

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 2V-

195 (1.4) „Dėl atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės 

priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 priedo 3 punkto keitimo“, atnaujintas Atvirųjų jaunimo 

centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių atitikties keliamiems reikalavimams tvarkos aprašas. Jaunimo 

reikalų koordinatoriai nuolat konsultuojami telefonu bei el. paštu tvarkos aprašo įgyvendinimo 

klausimais.) 

Per 2018 m. buvo identifikuota 100 proc. atvirų jaunimo erdvių ir 20,5 proc. atvirų jaunimo centrų 

(8) Vadovaujantis atliktu identifikavimu Lietuvoje veikia 35 AJC ir 64 AJE.  

Per 2018 m. įvyko 10 individualių konsultacijų AJC ir AJE darbuotojams. Bendras konsultacijose 

dalyvavusių asmenų skaičius – 41 

 

2018 m. vyko 2 su jaunimu dirbančių asmenų tinklo susitikimai, kurių metu buvo aptariamos su 

jaunimu dirbantiems asmenims aktualios temos. (2018 m. balandžio 10 d.  Socialinės apsaugos ir 
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darbo ministerijos patalpose (47 dalyviai), 2018 m. lapkričio 14 d. viešbutyje „Panorama“ (55 

dalyviai). 

 

Parengtas ir patvirtintas AJC veiklos kokybės aprašas (2018 m. gegužės 10 d. direktoriaus įsakymu 

Nr. 2V-77(1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos kokybės rekomendacijų patvirtinimo“, 

patvirtintos ir suinteresuotoms pusėms išsiųstos Atvirųjų jaunimo centrų veiklos kokybės 

rekomendacijos. Rekomendacijos prieinamos adresu - http://jrd.lt/informacija-dirbantiems-su-

jaunimu/rekomendacijos/Rekomendacijos%20AJC%20AJE.pdf. Per 2018 m. 24 savivaldybės 

pasitvirtino Atvirųjų jaunimo centrų veiklos kokybės rekomendacijas administracijos direktoriaus 

įsakymu arba savivaldybės tarybos sprendimu. 2019 m. planuojama šio aprašo įgyvendinimo 

stebėsena. 

2018 m. paruoštas ir perduotas SADM tvirtinimui Atvirojo darbo su jaunimu aprašas. 

Per ataskaitinį laikotarpį nupirktos Atvirojo darbo su jaunimu Pagėgių ir Prienų rajono 

savivaldybėse paslaugos. Organizuoti 4 susitikimai su Pagėgių savivaldybės administracijos 

atstovais, Prienų rajono savivaldybės administracijos atstovais Atvirojo darbo su jaunimo plėtros 

klausimais. Atvirojo darbo su jaunimo paslaugos buvo užtikrintos Prienuose, Birštone, 

Pagėgiuose, Tauragėje. 

Esminis pokytis: AJC ir AJE skaičius po identifikavimo sumažėjo 30 proc. Toks pokytis leidžia 

tiksliau planuoti darbo su jaunimu priemones. Dalyje savivaldybių buvo patvirtinti AJC/AJE 

veiklos kokybės aprašai, kurie užtikrina konkrečių centrų veiklos kokybę (planavimas, veiklos 

organizavimas ir t.t.) savivaldybės lygiu. Siekiant nacionalinių lygiu gerinti AJC/AJE kokybę 

buvo sukurtas su jaunimu dirbančių darbuotoju tinklas, vykdomi mokymai (mokymuose dalyvavo 

95 žmonės), Taip pat, buvo sukurtas mechanizmas, kuris leidžia užtikrinti AJE kūrimosi procesą 

tose savivaldybėse, kuriose dėl įvairių priežasčių nėra AJE.  

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 

Paskelbtų ir suorganizuotų projektų/programų konkursų skaičius: 3 (2018 m. sausio 30 d. 

direktoriaus įsakymu Nr. 2V-08(1.4) „Dėl atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 

2018-2019 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ paskelbtas AJC 2018-2019 m. veiklos 

programų finansavimo konkursas. 2018 m. vasario 2 d. direktoriaus įsakymu Nr. 2V-14 (1.4) „Dėl 

atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2018 metais konkurso nuostatų 

http://jrd.lt/informacija-dirbantiems-su-jaunimu/rekomendacijos/Rekomendacijos%20AJC%20AJE.pdf
http://jrd.lt/informacija-dirbantiems-su-jaunimu/rekomendacijos/Rekomendacijos%20AJC%20AJE.pdf
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socialinėje, edukacinėje ir 

asmeninėje srityse 

patvirtinimo“ paskelbtas AJC veiklos projektų finansavimo konkursas.  2018 m. vasario 14 d. 

direktoriaus įsakymu Nr. 2V-22 (1.4) „Dėl atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 

2018 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ paskelbtas AJE 

veiklos projektų finansavimo konkursas.) 

 

Finansuotų projektų skaičius: 23 ( 9 AJC vienmečiam finansavimui, paskirstant 100.000,00 Eur, 

13 AJE paskirstant 86999,67,00 Eur). 

Finansuotų programų skaičius: 8 (8 AJC 2018-2019 m. dvimečiam finansavimui, paskirstant 

99.557,00 Eur) 

Patikrintų projektų / programų skaičius: 10 (VšĮ Jaunimo laisvalaikio centro programa - "Senas 

stogas - nauji batai”,  Rietavo atviro jaunimo centro programa - "Žengiam, o ne žvengiam",  

Vilniaus Antakalnio atviras jaunimo centro programa – Virsmas, VšĮ Vilniaus Policijos klubo 

vaikams ir jaunimu programa - "Jaunimo bazė", Elektrėnų kultūros centro programa -  "Tik 

pirmyn", Druskininkų jaunimo užimtumo centro programa - „JUC - namai jaunimo idėjoms“,  VšĮ 

Pal. J. Matulaičio socialinis centro programa - Atvira erdvė "SOFKĖ" - visi skirtingi, kartu ir 

lygūs, VšĮ "Taip Kitaip" programa – Pokšt, Asociacijos Birštono jaunimo klubo programa - 

"Atviri-jaunimui", Vilniaus atviras jaunimo centras "Mes" programa - Jaunimo darbuotojas - 

atviras darbas – jaunuolis.) 

Buvo pratęstas finansavimas jaunimo centrų veiklos programos (2018-2019 m.) 

Organizuotos konsultacijos AJC ir AJE darbuotojams finansavimo konkursų tematika, viso 

dalyvavo 79  asmenys (2018 m. vasario 21 d. Šiauliuose (13 dalyvių),2018 m. vasario 23 d. Alytuje 

(6 dalyviai), 2018 m. vasario 26-28 d. Vilniuje (18 dalyvių), 2018 m. kovo 6 d. Vilniuje (4 

dalyviai), 2018 m. kovo 12 d. Tauragėje (11 dalyvių), 2018 m. spalio 29 Kaune (9 dalyviai), 2018 

m. spalio 30 d. Vilniuje (3 dalyviai),2018 m. spalio 31 d. Vilniuje (5 dalyvių). 

 

Viso 2018 m. buvo gautos 78 paraiškos, bendras trijų konkursų lėšų poreikis siekė 757.696,01 

Eur.  
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Atsižvelgiant į tai, kad SPPD dar nepateikė informacijos apie visuose projektų finansavimo 

konkursuose įtrauktų į projektų veiklas jaunų žmonių skaičių, šiuo metu nėra galimybės pateikti 

informacijos apie AJC/AJE klientų skaičių. 

Esminis pokytis: Buvo užtikrintas tęstinis finansavimas (2 m.) kas leido AJC efektyviau planuoti 

savo veiklą bei užtikrinti teikiamų paslaugų tolygumą. Konkursai buvo paskelbti anksčiau negu 

įprastai, kas leido užtikrinti paslaugas jauniems žmonėms ilgesnį laiko tarpą.  

Nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo. 

 3.3.1. Konkurso būdu atrinkti 

ir finansuoti mobiliojo darbo 

su jaunimu ir (ar) darbo su 

jaunimu gatvėje programas, 

siekiant užtikrinti gatvės 

jaunimo miestuose arba 

jaunimo, gyvenančio 

kaimiškose vietovėse, atokiose 

gyvenvietėse laisvalaikio 

užimtumą ir socialinę aprėptį 

Paskelbtų ir suorganizuotų projektų atrankos konkursų skaičius: 2 (2018 m. kovo 29 d. 

direktoriaus įsakymu Nr. 2V-56 (1.4) „Dėl mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje 

projektų finansavimo 2018 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ paskelbtas Mobiliojo darbo su 

jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje finansavimo konkursas. Gautos 27 paraiškos. 2018 m. spalio 

13 d. direktoriaus įsakymu Nr. 2V-175 (1.4) „Dėl mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu 

gatvės veiklos projektų finansavimo konkurso 2019 metams paskelbimo ir komisijos sudėties 

tvirtinimo“ paskelbtas Mobilaus darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje 2019 m. veiklos 

projektų finansavimo konkursas (gauta 26 paraiškos). 

Finansuotų projektų skaičius: 13 organizacijų paskirstytas 113641,95 Eur 

Patikrintų projektų skaičius: 4 projektai. 

Atsižvelgiant į tai, kad SPPD dar nepateikė informacijos apie visuose projektų finansavimo 

konkursuose įtrauktų į projektų veiklas jaunų žmonių skaičių, šiuo metu nėra galimybės pateikti 

informacijos apie  klientų skaičių. 

 

Esminis pokytis: Lietuvoje pradėjo dirbti 15 mobilaus darbo ir darbo gatvėja komandų, kas leido 

pasiekti mažiau galimybių turinčius jaunus žmones (geografine, socialine prasmėmis) ir jiems 

suteikti individualias paslaugas. 

 

Nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo. 
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 3.3.2. Organizuoti 

informacinės ir metodinės 

pagalbos teikimą asmenims, 

įstaigoms ir organizacijoms, 

vykdantiems mobilųjį darbą su 

jaunimu ir (ar) darbą su 

jaunimu gatvėje 

Organizuotų mokymų skaičius: 1 (mokymai „Mobilusis darbas su jaunimu“ Klaipėdoje, siekiant 

pakelti darbuotojų, dirbančių mobilųjį darbą su jaunimu arba jį pradedančių,  kompetenciją savo 

darbe. Dalyvavo 16 dalyvių.) 

Organizuotų mokomųjų vizitų skaičius: 1 (įvyko mokomasis vizitas Telšiuose apie mobilųjį darbą 

su jaunimu. Vizite dalyvavo 9 asmenys) 

Individualių konsultacijų skaičius: 10 (įvyko 10 metodinių (individualių) konsultacijų Mobilųjį 

darbą ar darbą gatvėje su jaunimu vykdantiems darbuotojams.) 

Parengtas leidinys apie mobilųjį darbą su jaunimu. 

Parengtos ir patvirtintos rekomendacijos dėl mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu 

gatvėje vykdymo: 2 (2018 m. kovo 14 d. Departamento direktoriaus įsakymu Nr. 2V-47(1.4) „Dėl 

Mobiliojo darbo su jaunimu vykdymo rekomendacijų patvirtinimo“ patvirtintos Mobiliojo darbo 

su jaunimu vykdymo rekomendacijos. 2018 m. kovo 14 d. Departamento direktoriaus  įsakymu 

Nr. 2V-46(1.4) „Dėl Darbo su jaunimu gatvėje vykdymo rekomendacijų patvirtinimo“ patvirtintos 

Darbo su jaunimu gatvėje vykdymo rekomendacijos.) 

Departamento darbuotojai vyko į susitikimus su mobilųjį darbą ir darbą gatvėje vykdančiomis 

organizacijomis, siekiant užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą (Klaipėda, Kupiškis, Skuodas, 

Rietavas) 

Esminis pokytis: buvo sukurta darbo su jaunimu gatvėje bei mobiliojo darbo su jaunimu 

metodinio palaikymo sistema, buvo tobulinamos darbuotojų, dirbančių su jaunimu kompetencijos, 

vyko metodinis darbas su savivaldybės atstovais.  

Nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo.  

 4.1.1. Konkurso būdu atrinkti 

ir finansuoti projektus, skirtus 

jaunų žmonių narystei jaunimo 

organizacijose bei 

organizacijose, vienijančiose 

kitas jaunimo organizacijas, 

jaunimo iniciatyvas 

Paskelbti ir suorganizuoti Jaunimo organizacijų stiprinimo programų bei Regioninių jaunimo 

organizacijų tarybų stiprinimo programų finansavimo konkursai: 2 (2018 m. balandžio 20 d. 

direktoriaus įsakymu Nr. 2V-66(1.4) „Dėl Regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo 

programų finansavimui 2018–2019 metais konkurso būdu 2018 m. finansuojamų programų 

patvirtinimo“, finansuotos 9 programos, suma: 110 600,00 Eur. 2018 m. rugsėjo 28 d. direktoriaus 

įsakymu Nr. 2V-160 (1.4) „Dėl jaunimo organizacijų stiprinimo finansavimo konkurso 2019-2020 

metams paskelbimo ir komisijos sudėties tvirtinimo“ paskelbtas Jaunimo organizacijų stiprinimo 
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programų finansavimo 2019–2020 metais konkursas. Gauta 14 paraiškų. Bendradarbiaujant su 

Socialinių paslaugų priežiūros departamentu, vyko formaliųjų kriterijų ir turinio vertinimo 

procesai, organizuoti 6 Komisijos posėdžiai.) 

Finansuotų programų skaičius: 20 jaunimo organizacijų 

Pratęstas finansavimas regioninėms jaunimo organizacijų taryboms (2018 m. gruodžio 14 d. 

direktoriaus įsakymu 2V-214 (1.4) „Dėl Regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo 

programų finansavimui 2018–2019 metais konkurso būdu 2019 m. I ketv. finansuojamų programų 

patvirtinimo“, finansavimas pratęstas 9 organizacijoms.) 

Paskelbtas Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos 

konkursas (2018 m. gruodžio 20 d. direktoriaus įsakymu Nr. 2V-220 (1.4) „Dėl jaunimo 

koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos finansavimo 2019–2020 

metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ paskelbtas 

Koordinacinės veiklos ir jaunimo  politikos plėtros tikslinės programos 2019-2020 m. finansavimo 

konkursas.) Viešasis pirkimas numatytas veiklos plane nebuvo vykdytas dėl Viešųjų pirkimų 

tarnybos išaiškinimo. 

Per 2018 m. organizuoti 2 regioninių jaunimo organizacijų tarybų atstovų tinklo susitikimai. 

Dalyvavo 40 asmenų. Identifikuoti regioninių jaunimo organizacijų tarybų iššūkiai, veiklos 

prioritetai. 

Vizuotų finansuotų programų skaičius: 5 (Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis 

stalas“, Lietuvos sakaliukų sąjungos programa „Mūsų stiprybė – vienybėje!“, Klaipėdos jaunimo 

organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas” programa „Rinkis KLAS”, Klaipėdos rajono 

visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos ,,Apskritasis stalas“ programa ,,Naujas lygis: 

jaunimas veža“, Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Jaunimo apskritasis 

stalas“ programa „Laisvė Akmenės rajono jaunimui veikti“). 

2018 m. rugpjūčio 21 d. raštais Nr. 2S-425 (5.4) „Dėl Lietuvos liberalaus jaunimo veiklų 

įgyvendinimo“ bei 2018 m. rugpjūčio 21 d. raštu Nr. 2S-426 (5.4) „Dėl Lietuvos sakaliukų 

sąjungos veiklų įgyvendinimo“, Lietuvos liberalus jaunimas bei Lietuvos sakaliukų sąjunga 

paprašytos paaiškinti, kodėl nesilaikė veiklų plane ir programoje numatytų veiklų plano. Gauta 
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informacija 2018 m. rugsėjo 13 d. raštu Nr. 2S-467 (5.2) perduoda Socialinių paslaugų priežiūros 

departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tolesnei analizei. 

Atsižvelgiant į tai, kad SPPD dar nepateikė informacijos apie visuose projektų finansavimo 

konkursuose įtrauktų į projektų veiklas jaunų žmonių skaičių, šiuo metu nėra galimybės pateikti 

informacijos apie tikslų klientų skaičių. 

Esminis pokytis: pagerinta jaunimo organizacijų veiklos stebėsenos kokybė (intensyvesnė 

rodiklių ir įsipareigojimų įgyvendinimo stebėsena, analizuojant pateiktus dokumentus, 

skaičiuojami unikalūs projektų dalyviai). Buvo sukurtas regioninių jaunimo organizacijų tarybų 

tinklas, įtraukta Lietuvos jaunimo organizacijų taryba į regioninių jaunimo organizacijų tarybų 

kokybės stebėseną.  

Nukrypimas nuo plano buvo susijęs su numatytu jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo 

politikos plėtojimo tikslinės programos viešuoju pirkimu. Viešasis pirkimas numatytas veiklos 

plane nebuvo vykdytas dėl Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimo. 

 4.1.2. Skatinti jaunų žmonių 

pilietiškumą ir jaunimo, 

nepriklausančio jaunimo 

organizacijoms, iniciatyvas 

2018 m. birželio 27-28 d. Departamento atstovai dalyvavo šimtmečio Žemaitijos jaunimo vasaros 

akademija „Kartu mes galime daug“. Pristatyti pranešimai temomis „Jaunimo aktyvaus 

įsitraukimo galimybės Lietuvoje“, „Jaunas žmogus - Lietuvos šimtmečio fone“. Moderuotos 2 

darbo grupės, temomis „Jaunų žmonių pritraukimas ir sutelktumas“, „Neformaliuoju būdu įgytų 

kompetencijų nauda“. Renginyje dalyvavo daugiau nei 300 dalyvių iš dvidešimties savivaldybių - 

Skuodo, Telšių, Plungės, Rietavo, Mažeikių, Jurbarko, Joniškio, Akmenės, Kretingos, Šilalės, 

Radviliškio, Pakruojo, Kelmės, Klaipėdos rajonų ir Klaipėdos miesto, Palangos, Šilutės, Ignalinos, 

Birštono ir Kupiškio. 

 

Esminis pokytis: JRD sustiprino bendradarbiavimą su jaunimo reikalų koordinatoriais, 

įsitraukiant į bendrų veiklų planavimą ir organizavimą. Svarbu pažymėti, kad toks JRD 

įsitraukimas tiesiogiai skatina jaunimo nepriklausančio jaunimo organizacijoms aktyvumą bei 

užtikrina tiesioginį ryšį tarp jaunimo ir JRD.  

Nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo. 
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 4.2.3. Parengti teisės aktų 

projektus, užtikrinančius 

Nacionalinės jaunimo 

savanoriškos veiklos modelio 

diegimą ir įgyvendinimą 

Parengtas ir patvirtintas savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų (toliau – SVOO) 

akreditavimo tvarkos aprašas (2018 m. gruodžio 19 d. direktoriaus įsakymu Nr. 2V-219 (1.4) „Dėl 

Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“) 

 

Direktoriaus 2018-12-31 įsakymu Nr. 2V-229 (1.4) “Dėl jaunimo savanorių neformaliuoju būdu 

įgytų kompetencijų pripažinimo tvarkos aprašo tvirtinimo” parengtas ir patvirtintas įgytų 

kompetencijų įvertinimo ir įsivertinimo, vykdant savanorišką veiklą, tvarkos aprašas  

 

Parengtas ir patvirtintas SVOO veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašas (įsakymas 2V-230 (1.4) 

2018-12-31 “Dėl savanorišką veiklą organizuojančių ir priimančių organizacijų veiklos kokybės 

tvarko aprašo tvirtinimo” 

 

Parengtas Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašas, kuris buvo perduotas 

derinimui į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. 2018 m. birželio 22 d. Socialinės apsaugos ir 

darbo ministro įsakymu Nr. A1-317 „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ aprašas buvo patvirtintas.  

 

Patvirtintos rekomendacijos dėl savanorių palydėjimo: https://jrd.lt/informacija-dirbantiems-su-

jaunimu/rekomendacijos/Individualaus%20palydejimo_rekomendacijos_0806.pdf). 

 

Esminis pokytis: 2018 m. buvo paleistas jaunimo savanoriškos tarnybos modelis. 

Bendradarbiaujant su LAMABPO bei Švietimo ir mokslo ministerija, 57 jaunuoliams, stojantiems 

į aukštąsias mokyklas, buvo pridėta po 0,25 balo už ilgalaikę savanorišką tarnybą. 2018 m. 

lapkričio 29 d. Švietimo ir mokslo ministrės įsakymu Nr. V-948 patvirtinta 2019 m. stojimo į 

aukštąsias mokyklas konkursinio balo sudarymo tvarka ir galimybė gauti papildomus 0,25 balo už 

JST veiklą. Švietimo ir mokslo ministerijai lapkričio 9 d. taip pat buvo išsiųstas raštas Nr. 2S-561 

(5.2) „Dėl socialinės-pilietinės veiklos pripažinimo ir pamokų skaičiaus didinimo“, kuriuo 

atkreiptas ministerijos dėmesys į būtinybę ne tik didinti valandų skaičių socialinei-pilietinei 

veiklai, bet ir kurti vieningą sistemą, kurios pagalba būtų pripažįstamos per socialinę-pilietinę 

veiklą, savanorystę ir neformaliojo ugdymo veiklas įgyjamos kompetencijos. Nukrypimų nuo 

veiklos plano nebuvo. 
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 4.2.4. Diegti Nacionalinės 

jaunimo savanoriškos veiklos 

modelį Lietuvos savivaldybėse 

Patvirtintas ir savivaldybėse veikia savanoriškos veiklos modelis – 18 savivaldybių (po 2 

organizacijas Vilniaus m., Kauno m., Klaipėdos r., Palangos ir Biržų r. savivaldybėse, po 1 

organizaciją Rokiškio r., Šakių r., Panevėžio r., Vilkaviškio r., Klaipėdos m., Neringos, 

Marijampolės, Mažeikių, Akmenės, Skuodo, Jurbarko r., Šilalės, Pakruojo r. savivaldybėse, iš viso 

- 18 savivaldybių.  

 

(Re)akredituotų priimančių organizacijų ir priimančių organizacijų (toliau - PO) skaičius, kuriems 

buvo pratęsta akreditacija skaičius: 254 organizacijos.  

Parengti SVOO pavyzdiniai savivaldybių finansavimo konkurso nuostatai: 1. 6 savivaldybėse 

(Skuodo, Šakių, Pasvalyje, Panevėžio m., Pakruojo ir Klaipėdos r.,) patvirtinti Jaunimo 

savanoriškos tarnybos įgyvendinimo aprašai. 8 savivaldybėse (Alytaus m., Alytaus r., Biržų, 

Ignalinos, Jurbarko, Lazdijų, Palangos m., ir Širvintų) parengti JST aprašo projektai ir perduoti 

tvirtinimui. Parengtas rekomendacinis savivaldybių SVOO finansavimo aprašas.). 

 

2018 m. ilgalaikei savanoriškai tarnybai atlikti užsiregistravo 129 jaunų žmonių. 

2018 m. lapkričio 25-26 d. suorganizuoti SVOO organizacijų mentorių mokymai, mokymuose 

dalyvavo 13 mentorių. 2018 m. gruodžio 11 d. suorganizuoti priimančių organizacijų mokymai. 

Mokymuose dalyvavo 20 kuratorių. 

Per ataskaitinį laikotarpį siekta sudaryti sąlygas neaktyvioms savivaldybėms įgyti patirties JST 

veiklos organizavimo srityje, veiklai finansuoti numatytos lėšos Jaunimo savanorišką veiklą 

organizuojančių organizacijų akreditavimo ir jaunimo savanoriškos tarnybos programų 

finansavimo savivaldybėse 2018–2019 metais konkurse, iš 16 gautų paraiškų, 10 programų 

pasirinko šią priemonę, ir 1 buvo finansuota -  Klaipėdos raj.  

Atsižvelgiant į tai, kad SPPD dar nepateikė informacijos apie visuose projektų finansavimo 

konkursuose įtrauktų į projektų veiklas jaunų žmonių skaičių, šiuo metu nėra galimybės pateikti 

informacijos apie tikslų klientų skaičių. 

 

Esminis pokytis: 2018 m. buvo patvirtintas ir pradėtas įgyvendinti bei plėtoti jaunimo 

savanoriškos tarnybos modelis (12 SVOO organizacijų, 210 PO organizacijų, mokymai ir 

konsultacijos SVOO ir PO organizacijoms, savanorių konsultavimas) kuriame 2018 m. dalyvavo 
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129 jauni žmonės. Taip pat svarbu pažymėti savivaldybių įsitraukimą tvirtinant jaunimo 

savanoriškos veiklos aprašus savivaldybėse.  

Nukrypimai yra: yra mažesnis skaičius PO organizacijų (46), taip pat nebuvo parengta SVOO 

patirties dalinimosi programa. Tiek PO akreditacija, tiek galimybė gauti finansavimą SVOO 

patirties dalinimosi programai egzistavo, tačiau nukrypimas įvyko dėl to, kad SVOO galėjo tapti 

tik NVO ir pats modelis buvo patvirtintas tik birželio mėnesį (modelio įgyvendinimui buvo tik 4 

mėnesiai, neskaičiuojant vasaros mėn.) 

 4.2.5. Konkurso būdu atrinkti 

ir finansuoti savanorystę 

organizuojančias 

organizacijas, siekiant įtraukti 

jaunimą į savanorišką veiklą 

Parengti ir patvirtinti jaunimo savanoriškos veiklos projektų finansavimo 2018 m. konkurso 

organizavimo nuostatai ir pagal juos organizuotas konkursas - 1 (2018 m. rugpjūčio 24 d. 

direktoriaus įsakymu Nr. 2V-134 (1.4) „Dėl Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių 

organizacijų akreditavimo ir jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo savivaldybėse 

2018–2019 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ paskelbtas 

Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo ir jaunimo savanoriškos 

tarnybos programų finansavimo savivaldybėse 2018–2019 metais konkursas.) 

 

Finansuotų savivaldybių projektų skaičius: 2 (Klaipėdos r. ir Šakių r.) 

Patikrintų savivaldybių projektų skaičius: 0 (organizacijos pradėjo vykdyti veiklą lapkričio 28 d.) 

Akredituotų SVOO organizacijų skaičius: 12 

 

Esminis pokytis: 2018 m. buvo paleistas jaunimo savanoriškos finansavimo modelis. Nukrypimai 

yra: mažesnis skaičius SVOO finansuotų organizacijų (2), taip pat nebuvo vykdoma SVOO 

programų patikra.  

 

Nukrypimas įvyko dėl to, kad SVOO galėjo tapti tik NVO ir pats modelis buvo patvirtintas tik 

birželio mėnesį (modelio įgyvendinimui buvo tik 4 mėnesiai, neskaičiuojant vasaros mėn.). 

 4.4.1. 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 

Parengtas stipendijos modelis – 1 (buvo parengtas stipendijų modelis, pakoreguotas Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos pavedimas JRD). 

Esminis pokytis: sudarytos palankesnės galimybės užsienyje gyvenančiam jaunimui.  

Nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo. 
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dirbančiomis 

nevyriausybinėmis 

organizacijomis. 

 5.1.1. Diegiant bendrą jaunimo 

informavimo ir konsultavimo 

sistemą, užtikrinti jaunimo 

informavimo ir konsultavimo 

tinklo plėtrą ir palaikymą 

3 Jaunimo informavimo ir konsultavimo tinklo susitikimai – 3 (Per 2018 metus įvyko 3 Jaunimo 

informavimo ir konsultavimo tinklo susitikimai, kuriame dalyvavo Jaunimo reikalų 

departamento ir Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovai. Susitikimų metu diskutuota apie 

Jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemos ateitį). 

Parengtas JIK taškų vertinimo aprašas – 1 (JIK taškų identifikavimas buvo įtrauktas į 

rekomendacijas jaunimo informavimo ir konsultavimo kokybei užtikrinti, kurios nustato 

reikalavimus jaunimo informavimo ir konsultavimo kokybei) 

Atliktas JIK taškų identifikavimas – 28 taškai. Pagal dabartinius kokybės standartus Lietuvoje 

neveikia JIK taškų. 

Parengti JIK informacijos lapai: 15 lapų. 

Parengtas jaunimo informavimo ir konsultavimo aprašo projektas, kuris išsiųstas derinimui į 

Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. – 1. 

 

Per 2018 m. suorganizuotas pažintinis Jaunimo informavimo ir konsultavimo vizitas Suomijoje. 

Renginyje buvo kviečiami dalyvauti darbuotojai, dirbantys su jaunimu, jaunimo informavimo ir 

konsultavimo centrų darbuotojai, savivaldybių administracijų darbuotojai (jaunimo reikalų 

koordinatoriai, kiti darbuotojai dirbantys su jaunimu), jaunimo darbo centrų darbuotojai. 

Renginyje iš viso dalyvavo 6 asmenys, du iš jų – Užimtumo tarnybos, jaunimo darbo centrų 

atstovai. Vizito metu buvo supažįstama su jaunimo informavimo ir konsultavimo sistema 

Suomijoje.   

Esminis pokytis: Buvo išanalizuota JIK padėtis Lietuvoje, identifikuota, kad dauguma JIK taškų 

neturi visų bruožų pagal sukurtą kokybės aprašą, nebuvo aiškus JIK taškų finansavimo ir kokybės 

užtikrinimo modelis. Per 2018 m. buvo sukurti reikalavimai JIK taškams bei jų finansavimo 

modelis, kuris bus taikomas 2019 m.  

Nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo. 
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 5.1.2. Rengti ir skleisti 

informaciją, skatinančią 

geresnį visuomenės supratimą 

apie jaunimą 

Sukurta šimtmečio juosta “Trispalvės Lietuvos jaunimas” (https://trispalves.jrd.lt/)  

Laiko juosto “Trispalvės Lietuvos jaunimas” pristatymas visuomenei:  3 pristatymas (LIJOT 

vasaros forumas, konferencija Mažeikiuose, diskusija jaunimo dienos proga).  

Esminis pokytis: Buvo sukurtas unikalus produktas, kuris pristato jaunimo pasiekimus per 100 

metų. 

Nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo. 

 5.2.2. 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 

Per ataskaitinį laikotarpį savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriai pagal poreikį konsultuoti dėl 

jaunimo problematikos tyrimų atlikimo savivaldybėse, individualiai derintas jaunimo situacijos, 

jaunimo problematikos tyrimų įtraukimas prie savivaldybėms rekomenduojamų įgyvendinti 

jaunimo politikos veiklos sričių.  

 

Nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo. 

 5.2.3. Koordinuoti periodiškai 

visose savivaldybėse vykdomą 

jaunimo politikos kokybės 

vertinimą ir stebėseną  

Koordinuoti jaunimo politikos kokybės vertinimo grupių, į kurias deleguotas JRD darbuotojas, 

skaičius: 8.  

Esminis pokytis: Per 2018 m. buvo įvertintas jaunimo politikos kokybės vertinimo ir stebėsenos 

efektyvumas, 2019 m. bus teikiami siūlymai dėl metodikos keitimo.  

Nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo. 

 5.2.4 plėtoti Jaunimo reikalų 

tyrėjų tinklą 

Įvykdytas tyrimas / analizė apie Nacionalinės jaunimo politikos 2011-2019 metų plėtros 

programos įgyvendinimo priemonių efektyvumą -1 (buvo įvykdyta jaunimo būklės statistinė 

analizė bei 5 fokus grupės (su jaunimo organizacijų, savivaldybių JRK, jaunimo darbuotojų 

atstovais, Departamento darbuotojais), kurių metu buvo diskutuojama apie programos 

efektyvumą).  

Taip pat, 2018 m. lapkričio 15 d. Vilniuje, įvyko 4-oji tarpdalykinė mokslinė-praktinė jaunimo 

tyrėjų konferencija „KODAS: JAUNIMAS“. Konferencijos metu vyko diskusija „Jaunimo ateitis 
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2020-2029 metais. Ko tikimės ir ką pasieksime?“, kurioje taip pat buvo aptarti naujo periodo 

tikslai 

Esminis pokytis: parengta informacija naujos Nacionalinės jaunimo politikos 2011-2019 metų 

plėtros programos rengimui.  

Nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo. 

 5.2.5. Vykdyti savivaldybių 

jaunimo problemų sprendimo 

planų įgyvendinimo stebėseną 

ir užtikrinti jų įgyvendinimo 

tęstinumą 

Savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriams pagal poreikį suteiktos konsultacijos dėl naujų 

jaunimo problemų sprendimo planų projektų rengimo. 

 

Nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo. 

 5.3.1. „plėtoti dvišalį ir (ar) 

daugiašalį bendradarbiavimą 

su užsienio valstybėmis 

jaunimo politikos srityje, 

analizuoti užsienio valstybių 

patirtį bei skleisti teigiamą 

Lietuvos jaunimo 

politikos formavimo ir 

įgyvendinimo patirtį“ 

Suorganizuotas Lietuvos ir Sakartvelo (Gruzijos) gerosios patirties pasidalinimo renginys jaunimo 

politikos klausimais – 1 (2018 m. liepos 30 d. - rugpjūčio 3 d. Lietuvoje vyko Lietuvos ir 

Sakartvelo (Gruzijos) specialistų tarptautinis seminaras „Jaunimo informavimo – konsultavimo 

sistemos kūrimas“ Seminare dalyvavo po 3 dalyvius iš abiejų šalių. 2018 m. parengtas  tolimesnio 

bendradarbiavimo planas 2019-2020 m., dokumentas perduotas derinti Sakartvelo (Gruzijos) 

ministerijai, dėl vykdomų ministerijos reformų derinimas ir tvirtinimas perkeltas į 2019 m.).  

Nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo. 

 5.3.3. „parengti Nacionalinės 

jaunimo politikos plėtros 

2020 – 2028 metų programos 

projektą“ 

 

Įvykdytas tyrimas / analizė apie Nacionalinės jaunimo politikos 2011-2019 metų plėtros 

programos įgyvendinimo priemonių efektyvumą -1 (buvo įvykdyta jaunimo būklės statistinė 

analizė bei fokus grupės, kurių metu buvo diskutuojama apie programos efektyvumą) 

Surinkta statistika apie jaunimo skaičių, pagal lytį, amžių, gyvenamąją vietą, jaunimo migracijos 

duomenys, jaunimo bei visos visuomenės pilietinės galios indekso rodikliai, jaunimo 

demografiniai rodikliai, jaunimo skurdo lygis, nedarbo lygis, bedarbių skaičius, jaunimas pagal 

įgytą išsilavinimą, jaunimo savižudybių skaičius pagal Europos valstybes, mokinių interneto 

naudojimas, mokinių laisvalaikio praleidimo būdai, sergančių jaunų asmenų skaičius, alkoholio, 

tabako ir psichotropinių medžiagų vartojimo paplitimas tarp mokinių, nusikalstamumo statistiniai 

rodikliai.  

 

Nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo. 
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 Suderinus su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – SADM), atstovauti jaunimo politikai 

tarptautinėse darbo grupėse, institucijose bei organizacijose, inicijuoti ir įgyvendinti tarptautinius protokolus, projektus ir 

renginius jaunimo politikos srityje, inicijuoti bei įgyvendinti tarpžinybinę ir tarpsektorinę veiklą, programas ir priemones. 

 Užtikrinti ir plėtoti 

tarpžinybinį bendradarbiavimą 

nacionaliniu ir vietos lygmeniu 

su valstybės ir savivaldybių 

institucijomis, įstaigomis, 

nevyriausybinėmis jaunimo ir 

su jaunimu dirbančiomis 

organizacijomis 

Dalyvauta 2 Europos Tarybos koordinacinio komiteto jaunimo klausimais (CDEJ) posėdžiuose. 

Užtikrinant bendradarbiavimą su Žemės ūkio ministerija ir jaunimui aktualių klausimų sprendimą 

įgyvendinant Kaimo plėtros programą 2014-2020 m. laikotarpyje, dalyvauta 3 LEADER metodo 

įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdžiuose; 

 

Užtikrinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą sveikatos srityje, 2018 m. lapkričio 27 d. 

suorganizuotas susitikimas su LR sveikatos apsaugos ministerijos atstovais; 

 

Siekiant pokyčių ir pozityvių inovacijų jaunimo politikoje diegimo, 2018 m. gruodžio mėn. 

suorganizuotas susitikimas su „Kurk Lietuvai“ koordinatoriais.  

Užtikrinant tarpsektorinį bendradarbiavimą dėl modernaus profesinio orientavimo ir karjeros 

planavimo modelio sukūrimo dalyvauta 5 susitikimuose ir 3 ekspertų grupės, sudarytos prie 

Švietimo mainų paramos fondo; 

 

Kovo 21 d. dalyvauta Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos posėdyje, pristatyti jaunimo 

politikos prioritetai ir svarbiausi darbai 2018 m.  birželio 27 d. dalyvauta Seimo Jaunimo ir sporto 

reikalų komisijos posėdyje, svarstytas Ūkio ministro įsakymu verslumo veiksmų 2014–2020 metų 

plane numatytos priemonės, nukreiptos į jaunimo verslumo skatinimą ir jų rezultatai  

 

Per ataskaitinį laikotarpį pagal poreikį dalyvauta Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo 

bendradarbiavimo darbo grupės, Rytų partnerystės darbo grupės, „Globalios Lietuvos“ 

koordinatorių tinklo susitikimuose.  

 

Nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo. 

 Pasiūlymų rengimas ir 

teikimas galiojantiems teisės 

aktams ir rengiamų teisės aktų 

bei planavimo dokumentų 

projektams 

Išnagrinėti galiojantys teisės aktai: 5 (pateikti pasiūlymai atnaujintam užsienio lietuvių įsitraukimo 

modeliui, užsieniečių integracijos į visuomenę 2018–2020 metų veiksmų plano projektui, pateikti 

pasiūlymai 2019 m. Pasaulio lietuvių metų minėjimui, parengti pasiūlymai Socialinių paslaugų 

katalogui dėl darbo su jaunimu gatvėje įtraukimo į katalogą, pateikti pasiūlymai paslaugų šeimai 

paketui). 
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Išnagrinėti rengiamų teisės aktų projektai 6 (buvo tikrinti  Jaunimo politikos pagrindų įstatymo 

poįstatyminiai teisės aktai) 

 

Nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo. 

 Užtikrinti Jaunimo reikalų 

tarybos (toliau – JRT) veiklą 

JRT posėdžių skaičius: 6 (per ataskaitinį laikotarpį suorganizuoti 6 Jaunimo reikalų tarybos 

posėdžiai. Jaunimo reikalų taryba pateikė pasiūlymus ir rekomendacijas Paramos jaunoms 

šeimoms (įsigyjančioms pirmąjį būstą ne didmiesčiuose, įstatymo projektui taip pat balsavimo 

internetu sistemos sukūrimo ir įgyvendinimo įstatymo projektui). 

JRT pateiktų siūlymų skaičius: 6  (dėl Jaunimo politikos pagrindų įstatymo pakeitimo, siekiant 

apibrėžti darbą su jaunimu ir jo vykdymo principus, tobulinti institucijų, dirbančių jaunimo srityje, 

veiklą ir funkcijas, dėl Mobilaus darbo formų taikymo plėtojimo, siekiant suteikti individualias 

paslaugas jaunimui regionuose, dėl naujos Nacionalinės jaunimo politikos plėtros programos nuo 

2020 m. parengimo paruošiamųjų darbų (info, 2 posėdžiuose svarstyta, dėl JRT veiklos 

organizavimo, svarstomų klausimų ir posėdžių iki 2018 m. pabaigos, dėl 0,25 balo suteikimo, 

stojant į aukštąsias mokyklas, už dalyvavimą nacionalinėje jaunimo savanoriškoje tarnyboje, 

Erasmus+, Europos solidarumo korpuso savanoriškoje programoje, jaunimo garantijų iniciatyvos 

projekto savanoriškoje programoje, dėl užsienio lietuvių jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo 

politikos plėtojimo tikslinės programos sukūrimo, dėl regioninių jaunimo organizacijų tarybų 

veiklos ir jų atitikimo Jaunimo politikos pagrindų įstatymui (diskusijai). 

 

Nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo. 

 Įgyvendinti su jaunimu 

dirbančių asmenų 

kompetencijų kėlimo 

programą 

Darbuotojų, dirbančių su jaunimu, kompetencijų kėlimo mokymai pagal penkis modulius: dalyvių 

skaičius 28. (per ataskaitinį laikotarpį įvyko mokymai, kuriuos sėkmingai baigė 27 dalyviai (iš 28 

dalyvavusių).  

Patvirtintas dirbančiųjų su jaunimu kompetencijų kėlimo mokymų organizavimo tvarkos 

aprašas: 1 (įsakymas 2018 m. gruodžio 4 d. Nr. 2V-207 (1.4) 

Patvirtinta Jaunimo darbuotojų sertifikavimo metodika: 1 (direktoriaus įsakymas 2V-200, 2018-

11-19, "Dėl Jaunimo darbuotojų sertifikavimo sistemos metodikos tvirtinimo")   

 

Esminis pokytis: Buvo sukurta darbuotojų, dirbančių su jaunimu, kompetencijų kėlimo sistema.  
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Nukrypimų nuo veiklos plano buvo: dalyvavo 2 darbuotojais mažiau, nei buvo planuota. 

 Kurti naujus jaunimo 

įtraukimo būdus   

Buvo pakeista Nacionalinė jaunimo politikos programa ir joje atsirado nauja priemonė: “konkurso 

būdu atrinkti ir finansuoti projektus, skatinančius inovacijas jaunimo politikos įgyvendinimo 

srityje, siekiant kurti naujas jaunimo įtraukimo į pilietinį gyvenimą formas”.  

 

Esminis pokytis: atsirado galimybė finansuoti inovatyvias idėjas bei išnaudoti sukauptą su 

jaunimu dirbančių organizacijų potencialą.  

Nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo. 

 Įgyvendinti stipendijų jaunimo 

darbuotojams programą 

Parengta ir patvirtinta jaunimo darbuotojų stipendijų skyrimo tvarka: skirta 10 stipendijų. 

(vadovaujantis 2018 m. lapkričio 22 d. direktoriaus įsakymu Nr. 2V-202 (1.4) „Dėl Jaunimo 

reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos jaunimo darbuotojų stipendijų 

skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, paskelbtas Jaunimo darbuotojų stipendijų skyrimo 

konkursas. Gautos 25 paraiškos. 2018 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 2V-213 (1.4) patvirtinti 10 

stipendijų gavėjų sąrašas, išdalinta 10 stipendijų po 1000 Eur, viso – 10 000 Eur.) 

 

Esminis pokytis: atsirado su jaunimu dirbančių darbuotojų nacionalinė motyvavimo sistema.  

Nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo. 

 Veiklų, skirtų regioninės 

jaunimo politikos plėtrai, 

įgyvendinimas  

Savivaldybių JRT, kurių atstovai gavo mokymų ar konsultacijų pagal poreikį, skaičius: 25 

(Siekiant Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų veiklos kokybės gerinimo per ataskaitinį laikotarpį 

suorganizuota ir įvyko 16 individualių konsultacijų savivaldybių jaunimo reikalų taryboms. Viso 

konsultacijose dalyvavo 118 asmenų. Per ataskaitinį laikotarpį vyko 2 Savivaldybių jaunimo 

reikalų tarybų narių mokymai, siekiant efektyvinti savivaldybių jaunimo reikalų tarybų narių 

veiklą, perimti vienas kitų gerąją patirtį ir pagerinti turimas žinias ir kompetencijas, reikalingas 

tinkamai atlikti savo funkcijas savivaldybių jaunimo reikalų tarybose. Mokymuose dalyvavo 29 

asmenys iš 9 savivaldybių. Viso į mokymus ir konsultacijas buvo įtraukti atstovai iš 25 

savivaldybių jaunimo reikalų tarybų.) 

 

Sukurtas savivaldybių JRT veiklos kokybės vertinimo aprašas, parengtos rekomendacijos veiklos 

kokybei užtikrinti: 1. 
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Individualių rekomendacijų savivaldybėms skaičius: 60 (savivaldybių jaunimo reikalų 

koordinatoriams pagal poreikį buvo teikiamos konsultacijos dėl savivaldybėms pateiktų 

rekomenduojamų jaunimo politikos prioritetinių ir kitų veiklos sričių ir užduočių įgyvendinimo 

(el. paštu, telefonu ir individualių susitikimų metu). Parengta savivaldybėms pateiktų 

rekomendacijų vertinimo rodiklių suvestinė, skirta savivaldybių situacijos analizei ir veiklų 

įgyvendinimo stebėsenai. Atlikta jaunimo teisių apsaugos funkcijos įgyvendinimo savivaldybėse 

I, II ir III ketv. veiklos ataskaitų apžvalga (ataskaitas pateikė atitinkamai 57, 54 ir 56 savivaldybės) 

bei savivaldybėms pateiktų rekomenduojamų veiklos sričių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita.) 

Savivaldybėms pateiktų rekomenduojamų veiklos sričių ataskaitų skaičius: 2  

Paruoštas metodinės medžiagos savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriams rinkinys: 1 

(http://www.jrd.lt/informacija-dirbantiems-su-jaunimu/rekomendacijos) 

Suorganizuota savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių metinė konferencija: 1 (spalio 24-25 d. 

Vilniuje, 51 dalyvis) 

Suorganizuoti JRK seminarai ir tinklo susitikimas: 4 (2 savivaldybių jaunimo reikalų 

koordinatorių tinklo susitikimai – konsultacijos (kovo 15 d. ir liepos 24 d. Vilniuje, atitinkamai 50 

ir 39 dalyviai), bei 2 kompetencijų stiprinimo mokymai (liepos 11-12 d. Vilniuje, 20 dalyvių,  

gruodžio 4-5 d. Kaune, 17 dalyvių). 

 

Suorganizuoti įvadiniai mokymai JRK: 4 (Per 2018 m. suorganizuoti 4 įvadiniai savivaldybių 

jaunimo reikalų koordinatorių mokymai (kovo, gegužės, birželio ir lapkričio mėn.). Dalyvavo 13 

jaunimo reikalų koordinatorių.) 

Užtikrintas JRK metodinis palaikymas 

Neaktyviems jauniems žmonėms, kurie nedirba, nesimoko ir nedalyvauja aktyvios darbo rinkos 

priemonėse, suteiktų individualių konsultacijų skaičius: 1  

 

Taip pat svarbu paminėti, kad per ataskaitinį laikotarpį suorganizuoti 29 susitikimai (I ketv. - 8, II 

ketv. – 7, III ketv. – 5, IV ketv. – 9)  savivaldybėse dėl jaunimo politikos stiprinimo ir 

įgyvendinimo vietos lygmeniu klausimų sprendimo (Jonavos, Kaišiadorių, Kazlų Rūdos, Kelmės, 

Kėdainių, Kupiškio, Lazdijų, Molėtų, Pagėgių, Prienų, Skuodo, Šakių, Šiaulių, Šilutės, Telšių, 

Trakų, Varėnos, Vilniaus ir Zarasų rajonų, Kauno, Klaipėdos ir Palangos miestų, Druskininkų, 

Kazlų Rūdos, Marijampolės, Pagėgių, Rietavo ir Visagino savivaldybėse). Taip pat II ketv. 

dalyvauta Šilalės, Kelmės, Šilutės rajonų bei Pagėgių savivaldybių su jaunimu dirbančių 

http://www.jrd.lt/informacija-dirbantiems-su-jaunimu/rekomendacijos
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organizacijų atstovų ir jaunimo reikalų koordinatorių susitikime dėl atvirojo darbo su jaunimo 

veiklos kokybės stiprinimo, IV ketv. - Mažeikių r. savivaldybės organizuotoje regioninėje 

konferencijoje „Jungtinės pajėgos jaunimui“. 

Siekiant stiprinti JRT ir bendradarbiaujant su Lietuvos jaunimo organizacijų taryba ir Jaunimo 

tarptautinio bendradarbiavimo agentūra organizuotos dvi konsultacijos su savivaldybių jaunimo 

reikalų tarybų nariais dėl draugiškos jaunimui savivaldybės rekomendacijų kūrimo (rugpjūčio 3 

d. Trakuose ir rugsėjo 25 d. Telšiuose). Viso konsultacijose dalyvavo 40 savivaldybių jaunimo 

reikalų tarybų atstovų iš 21 skirtingos savivaldybės.  

Departamentas, bendradarbiaudamas su Lietuvos Respublikos Seimo nariais, Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerija, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, š. m. gruodžio 10 d. organizavo 

konferenciją „Balsavimas nuo 16 metų: Lietuvos ateities scenarijus“, Vilniuje, kurioje dalyvavo 

136 asmenų. Pagrindines renginio įžvalgas galima rasti čia - https://jrd.lt/jaunimo-reikalu-

departamentas/_naujienos/kada-savivaldos-rinkimuose-balsuosime-nuo-16-met, konferencijos 

vaizdo įrašą čia - https://bit.ly/2G9KOyN.   

Esminis pokytis: buvo teikiamos individualios rekomendacijos kiekvienai savivaldybei, kas iš 

esmės pakeitė JRK veiklos planavimą bei organizavimą. Individualios rekomendacijos sudarė 

galimybes vykdyti efektyvią regioninės jaunimo politikos stebėseną.  

Nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo. Buvo įgyvendintos papildomos priemonės, kurios leido 

sustiprinti JRK ir JRT. 

 Vykdyti jaunimo situacijos 

stebėseną, jaunimo 

informavimą bei pozityvų 

įvaizdį apie jaunimo veiklą 

Atlikta analizė apie jauno žmogaus elgesį skaitmeninėje erdvėje: 1 (JRD atskiro tyrimo nevykdė, 

nes kuriant tyrimo metodika buvo identifikuotas Kultūros ministerijos tyrimas, kuris leido įvertinti 

jaunimo komunikacinius gebėjimus 

(http://lrkm.lrv.lt/uploads/lrkm/documents/files/Ziniasklaidos_vartojimas12_galutine.pdf) 

Nukrypimai buvo susiję su tuo, kad įvertinus surengtus tyrimus, buvo nuspręsta remtis jų 

duomenimis. 

 Įgyvendinti tarptautinius 

protokolus, projektus ir 

organizuoti tarptautinius 

renginius, dalyvauti 

tarptautinėse darbo grupėse bei 

susitikimuose 

Suorganizuoti tarptautiniai renginiai, seminarai patirties perdavimui su Vokietija: 2 (per ataskaitinį 

laikotarpį suderinta tarptautinio seminaro programa ir atlikta dalyvių atranką į tarptautinį seminarą 

„Jaunimo iniciatyvų ir jaunimo organizacijų savivalda / Savivaldos principu veikiančios jaunimo 

erdvės“, kuris vyko 2018 m. balandžio mėn. 23-27 d., Vokietijoje, 2018 m. rugsėjo mėn. 3-7 d., 

Lietuvoje vyko tarptautinis seminaras „Į tikslines grupes orientuotas darbas su jaunimu“, kurio 

metu parengtos rekomendacijos darbui su tikslinėmis jaunimo grupėmis). Parengtas 2019-2020 

https://jrd.lt/jaunimo-reikalu-departamentas/_naujienos/kada-savivaldos-rinkimuose-balsuosime-nuo-16-met
https://jrd.lt/jaunimo-reikalu-departamentas/_naujienos/kada-savivaldos-rinkimuose-balsuosime-nuo-16-met
https://bit.ly/2G9KOyN
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m. Lietuvos ir Brandenburgo bendradarbiavimo veiklos planas, planuojamas patvirtinti 2019 m. I 

ketv.  

 

Atnaujintas ir pasirašytas dvišalis susitarimas su Belgijos karalystės flamandų žeme – 0 

(susitarimas nebuvo pasirašytas dėl kad viena iš pasirašančių šalių (Estija) nepateikė atsakymo dėl 

sutarties pasirašymo. 

Atnaujintos skaidrės anglų kalba apie Lietuvos jaunimo politiką: 1 

Taip pat svarbu paminėti kad atsirado naujas S2W bendradarbiavimas  (birželio 18 d. 

Departamento atstovas dalyvavo projekto „School to Work (toliau - S2W)“ tarptautinėje 

konferencijoje, Stokholme, Švedijoje, kurios metu Baltijos jūros regiono valstybės dalinosi darbo 

su NEET‘S (niekur nedirbančiu, nesimokančiu ir mokymuose nedalyvaujančiu jaunimu)  tiksline 

grupe ypatumais, įgytomis patirtimis, taip pat ieškojo naujų tarptautinių bendradarbiavimo 

galimybių.2018 m. lapkričio 7 d. vyko “School to work thematic working group meeting” 

Vilniuje. Susitikimo tema „Labour market integration“, skirta aptarti NEET jaunuolių įtraukimui 

į darbo rinką, siekiant atrasti efektyviausią būdą. Dalyvavo 18 dalyvių iš 6 šalių. Renginį 

moderavo departamento atstovai.) 

Nukrypimai yra susiję su sutarties pasirašymu su Belgijos karalyste (JRD atliko visus su tuo 

susijusius veiksmus). 

 Administruoti Stepono Batoro 

Lietuvos ir Vengrijos jaunimo 

bendradarbiavimo fondo, 

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo 

mainų fondo bei Lietuvos ir 

Ukrainos jaunimo mainų 

tarybos veiklą Lietuvoje 

Lietuvos-Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis finansuoti projektai: 23 

Suorganizuoti Lietuvos-Lenkijos jaunimo mainų fondo mokymai: 2 (suorganizuotas 

informacinis susitikimas su Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo finansuotais projektais, 

lapkričio 27-28 d. suorganizuotas įsivertinimo seminaras Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų 

fondo lėšomis finansuotiems projektams, seminare dalyvavo 32 atstovai.)  

Lietuvos-Ukrainos jaunimo mainų tarybos finansuoti projektai: 7 

Lietuvos-Ukrainos jaunimo mainų tarybos finansuoti mokymai: 3 (Gegužės 17-19 d. 

suorganizuoti tarptautinių projektų planavimo, organizavimo ir administravimo mokymai Tarybos 

7 geriausiai įvertintiems projektams, IV ketv. suorganizuoti Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų 

tarybos tarptautiniai kontaktų užmezgimo mokymai – seminaras, sulaukta 72 paraiškų atrinktos 

24 organizacijos. Š. m. lapkričio 2-6 d. Daugirdiškėse įvyko mokymai seminaras. Gruodžio 17-18 
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d. Vilniuje suorganizuotas įsivertinimo seminaras Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos 

lėšomis finansuotiems projektams.) 

Suorganizuoti Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo Komiteto posėdžiai: 2 

Suorganizuotas S. Batoro Lietuvos ir Vengrijos jaunimo bendradarbiavimo fondo Komiteto 

susitikimas – 0 (Per II ketv. Stepono Batoro Lietuvos ir Vengrijos jaunimo bendradarbiavimo 

fondą Vengrijoje administruojančiai žmogiškųjų resursų ministerijai buvo pateikti pasiūlymai dėl 

tolimesnės fondo veiklos vystymo ir tinkamų datų susitikimui organizuoti. Susitikimo data 

nesutarta. III ketv. Vengrijoje administruojančiai žmogiškųjų resursų ministerijai buvo pateikti 2 

pasiūlymai dėl galimo tolimesnio bendradarbiavimo ir fondo susitikimo, IV ketv. pakartotinai 

kreiptasi į Vengrijos administruojančią įstaigą, organizuotas susitikimas tarp Lietuvos ambasados 

atstovų ir Vengrijos užsienio reikalų ministerijos dėl fondo veiklos, pakartoti siūlymai dėl 

susitikimo. Atsakymo dėl susitikimo negauta) 

Taip pat svarbu paminėti, kad IV ketv. Gruodžio 3 d. Vilniuje suorganizuotas Lietuvos ir Lenkijos 

jaunimo mainų fondo komiteto posėdis, kurio metu patvirtinti 2019 m. finansavimo konkurso 

reikalavimai, peržiūrėtas II projektinių veiklų formatas. 2018 m. gruodžio 31 d. direktoriaus 

įsakymu Nr. 2V-221(1.4) „Dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2019 metais 

finansuojamų projektų konkurso nuostatų patvirtinimo“ paskelbtas Lietuvos ir Lenkijos jaunimo 

mainų fondo lėšomis finansuojamų projektų konkursas. 

Nukrypimai yra susiję su S. Batoro Lietuvos ir Vengrijos bendradarbiavimo fondu. Departamentas 

atliko visus veiksmus, siekdamas, kad Komiteto susitikimas įvyktų, tačiau jis neįvyko dėl 

Vengrijos pusės grįžtamojo ryšio trūkumo. 

 Prisidėti prie Lietuvos 

valstybės atkūrimo šimtmečio 

minėjimo programos, 

patvirtintos Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 

2015 m. rugpjūčio 19 d. 

nutarimu Nr. 904 „Dėl 

Lietuvos valstybės atkūrimo 

šimtmečio minėjimo 

programos patvirtinimo“ 

I ketv. rinkta informacija 100-mečio Jaunimo laiko juostai parengti ir parengta laiko juostos 

koncepcija. II ketv. surinkta ir susisteminta informacija 100-mečio laiko juostai, parengtas 

puslapis trispalves.jrd.lt. Atlikti vizualinės medžiagos autorinių teisių derinimo darbai. Per 

ataskaitinį laikotarpį įgyvendinti 4 Trispalvės Lietuvos jaunimo laiko juosta pristatymai. Laiko 

juosta „Trispalvės Lietuvos jaunimas“ pristatyta Vasaros akademijoje š. m. birželio 27 d., Pasaulio 

lietuvių jaunimo susitikime (liepos 6 d.), Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos vasaros forume 

(liepos 21 d.), minint tarptautinė jaunimo dieną (rugpjūčio 11 d.) .  
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 Dalyvauti įgyvendinant šias 

Lietuvos skautų judėjimo 

šimtmečio minėjimo 

2018 metais plano, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 

15 d. nutarimu Nr. 918 „Dėl 

Lietuvos skautų judėjimo 

šimtmečio minėjimo 2018 

metais plano patvirtinimo“  

Per ataskaitinį laikotarpį suorganizuoti 2 susitikimai su Lietuvos skautijos atstovais ir parengtas 

bendradarbiavimo sutarties projektas dėl Lietuvos skautijos ir Departamento bendradarbiavimo , 

įgyvendinant Departamentui pagal kompetenciją priskirtas priemones, numatytas skautų judėjimo 

šimtmečio minėjimo 2018 metais plane. Įgyvendinant bendradarbiavimo sutartį, pasiekti šie 

rezultatai: 

Konferencijos „Skautų judėjimo svarba ir įtaka valstybės vystymuisi“ organizavimas – III 

ketvirtį vykdyti renginio parengiamieji darbai,  išplatinta informacija ir kvietimai. Konferencijoje 

dalyvavo 200 dalyvių, iš jų  - 146 jauni žmonės. 

Nacionalinės Lietuvos skautų judėjimo šimtmečio minėjimo stovyklos organizavimas 

Rumšiškių muziejuje. Liepos 14-21 dienomis vyko stovykla, Stovykloje dalyvavo 3300 žmonių, 

iš jų - 2600 jaunuolių. 

Lietuvos skautų judėjimo šimtmečio minėjimo stovyklų pasaulio lietuvių bendruomenėse 

Australijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose organizavimas. Stovykla JAV organizuota 

liepos 24 – rugpjūčio 8 d.d., joje iš viso dalyvavo 504 išeivijos skautai, iš jų - 460 jaunuolių. Šioje 

stovykloje dalyvavo 22 skautai iš Lietuvos.  

Stovykloje Australijoje iš viso dalyvavo 220 žmonių, iš jų – 170 jaunuolių. Iš Lietuvos dalyvavo 

30 žmonių, iš jų – 24 jaunuoliai. 

Patriotinių lietuviškų dainų konkurso, skirto Lietuvos mokiniams ir jaunimui, rengimas.  

Renginys vyko sausio 20 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universitete, jame dalyvavo iš viso 498 

dalyviai, iš jų 399 jauni žmonės 

Skautų globėjo Šv. Jurgio dienos minėjimas Vilniuje, įtraukiant kitas jaunimo organizacijas, 

bendruomenes, mokyklas. Renginys vyko Vilniuje, balandžio 21 d. , jame dalyvavo 1767 

dalyviai, iš visos Lietuvos, iš jų jaunimo – apie 1500. 

Skautų judėjimo šimtmečio minėjimo renginių ciklas savivaldybėse įtraukiant vietos 

bendruomenių jaunimą ir vykdant bendrą veiklą su juo - Įvyko akcija „Nuspalvink Lietuvą“ 

Kauno m. ir Kauno raj. savivaldybėse. Nuspalvinti 3 namai, įtraukiant vietos bendruomenę. 

Dalyvavo 92 dalyviai, iš jų - 91 jaunuolis.   

Skautų ugdymo programų organizavimas savivaldybėse, siekiant įtraukti kuo daugiau vaikų 

ir jaunimo Veikla buvo vykdyta 34 savivaldybėse per NVŠ programas, iš viso įtraukta 1320 

vaikų. 
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Seminarų ciklo Lietuvos savivaldybių administracijų ir mokyklų darbuotojams 

organizavimas, siekiant teikti veiksmingesnę pilietinio ir patriotinio neformaliojo vaikų 

švietimo programą Lietuvos mokiniams. Seminarai vyko: Kupiškyje, Biržuose, Akmenėje, 

Anykščiuose, Alytuje, Elektrėnuose, Lazdijuose, Druskininkuose, Utenoje ir Pasvalyje. Iš viso 

seminaruose dalyvavo 72 dalyviai. 2 seminarai buvo atšaukti dėl nesusirinkusių dalyvių skaičiaus. 

Skautų judėjimo pristatymas Lietuvos savivaldybėse vykstančiose jaunimo organizacijų 

mugėse –dalyvauta 4 mugėse: Vilniuje, Gargžduose, Plungėje, Šiauliuose. 67 skautai dalyvavo 

pristatymų vykdyme, iš jų – 60 jaunuoliai. 

Nukrypimų nuo veiklos plano nebuvo. 

0303030201 Remti užsienio lietuvių, tarp jų ir jaunimo organizacijų, veiklą, skirtą lietuvybei, bendruomeniškumui, Lietuvoje ir 

užsienyje gyvenančių lietuvių bendradarbiavimui puoselėti, įgyvendinant „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių 

įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos planą 

 Įgyvendinti „Globalios 

Lietuvos“ – užsienio lietuvių 

įsitraukimo į valstybės 

gyvenimą – kūrimo 2011–

2019 metų programos 

įgyvendinimo tarpinstitucinio 

veiklos plano, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2011 m. spalio 19 

d. nutarimu Nr. 1219 „Dėl 

„Globalios Lietuvos“ – 

užsienio lietuvių įsitraukimo į 

valstybės gyvenimą – kūrimo 

2011–2019 metų programos 

įgyvendinimo tarpinstitucinio 

veiklos plano patvirtinimo“, 

priedo 1.1.1 papunkčio 

priemonę „remti užsienio 

lietuvių, tarp jų ir jaunimo 

organizacijų, veiklą, skirtą 

lietuvybei, 

Suorganizuotas Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo konkursas- 

1 (direktoriaus įsakymu Nr. 2V-45 (1.4) „Dėl užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos 

projektų finansavimo 2018 metais konkurso nuostatų ir šios komisijos sudėties patvirtinimo“ 

paskelbtas Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo konkursas. 

Konkurso paraiškų teikimo terminas numatytas 2018 m. balandžio 12 d. Užsienio lietuvių jaunimo 

organizacijų veiklos projektų 2018 m. finansavimo konkursas sulaukė 9 paraiškų. Socialinių 

paslaugų priežiūros departamentas atliko formalųjį ir turinio vertinimą, gautos išvados pateiktos 

Komisijai. Remiantis komisijos rekomendacijomis finansuoti 3 Užsienio lietuvių jaunimo 

organizacijų veiklos projektų finansavo konkurso projektai.) 

Suorganizuoti mokymai užsienio lietuvių jaunimo organizacijoms – 5 (iš viso mokymus siūlyta 

pravesti 9 užsienio lietuvių jaunimo organizacijoms, tačiau poreikis mokymams buvo išreikštas iš 

5 užsienio lietuvių jaunimo organizacijų. Iš viso per IV ketvirtį buvo suorganizuoti mokymai 

užsienio lietuvių jaunimo organizacijoms penkiose užsienio valstybėse – JAV, Švedijoje, 

Suomijoje, Austrijoje bei Jungtinėje Karalystėje.) 

Esminis pokytis: mokymus užsienio lietuvių jaunimo organizacijoms vedė JRD darbuotojai. Tai 

leido Departamentui labiau įsigilinti į užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklą bei užtikrinti 

kokybiškesnes konsultacijas. 

 

Nukrypimas yra susijęs su mokymų skaičiumi užsienio lietuviams, mokymų skaičius buvo 

mažesnis, nes 2 užsienio lietuvių jaunimo organizacijų pageidavimu mokymai perkelti į 2019 m.  
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bendruomeniškumui, 

Lietuvoje ir užsienyje 

gyvenančių lietuvių 

bendradarbiavimui puoselėti, 

„Globalios Lietuvos“ 

sampratai įtvirtinti“ socialinės 

apsaugos ir darbo srityje: 

stiprinti Lietuvos jaunimui 

užsienyje atstovaujančių 

organizacijų organizacines 

kompetencijas ir gebėjimus; 

remti projektus, skirtus 

lietuvybei, 

bendruomeniškumui, 

Lietuvoje ir užsienyje 

gyvenančių lietuvių 

bendradarbiavimui puoselėti 

0303030103 Užtikrinti jaunimo politikos priemonių įgyvendinimą, sudarant sąlygas JRD veiklai 

 Įgyvendinti JRD pavestas 

programas ir priemones ir 

teikti ataskaitas SADM; 

teikti pasiūlymus SADM 

rengiamiems teisės aktų ir 

planavimo dokumentų 

projektams, teikti pasiūlymus 

dėl JRD struktūros pakeitimo; 

rengti finansavimo konkursų 

nuostatus, organizuoti 

konkursus, vertinti paraiškas; 

nagrinėti raštus ir pasiūlymus 

pagal kompetenciją; 

teikti prašomą informaciją ir 

konsultacijas institucijoms, 

Įgyvendinti programų ir tarpinstitucinių planų, kurių priemones įgyvendina JRD skaičius – 6  

(Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2017–2019 

metų veiksmų planas, Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 

tarpinstitucinis veiklos planas, „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės 

gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas, 

Nediskriminavimo skatinimo 2017–2019 metų veiksmų planas, Lietuvos valstybės atkūrimo 

šimtmečio minėjimo programa, Lietuvos skautų judėjimo šimtmečio minėjimo 2018 metais 

planas) 

Pateiktų pasiūlymų galiojantiems teisės aktams ir rengiamiems teisės aktų bei planavimo 

dokumentų projektams -  22 (Jaunimo politikos pagrindų įstatymo poįstatyminiai teisės aktai, 

savivaldybių planavimo dokumentai) 

Organizuotų projektų finansavimo konkursų, projektų atrankų ir ekspertų grupių pasiūlymų dėl 

finansuotinų ir nefinansuotinų projektų skaičius – 53 komisijos posėdžiai. 
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įstaigoms, organizacijoms ir 

fiziniams asmenims; 

administruoti viešuosius 

pirkimus 

Pakeista JRD struktūra. 

Per ataskaitinį laikotarpį atnaujinta Departamento svetainė internete www.jrd.lt, pakeistas 

svetainės dizainas, atnaujinta informacija. 

Per ataskaitinį laikotarpį parengtas ir patvirtintas Departamento 2018 m. Viešųjų pirkimų planas. 

Direktoriaus 2018 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 2V-49-(1.4) patvirtintos Departamento viešųjų 

pirkimų organizavimo taisyklės, pakeistas 2018 m. rugpjūčio  22 d. įsakymu Nr. 2V-133(1.4) Šios 

taisyklės yra viešai skelbiamos teisės aktų registre, nuoroda į jas yra Departamento interneto 

puslapyje: https://jrd.lt/apie-jrd/viesieji-pirkimai  Atlikta 190 pirkimų. 

Nukrypimai buvo susiję su Departamento svetainės perkėlimu į bendrą Vyriausybės platformą. 

Atsižvelgiant į LRV pateiktą informaciją, įstaigų, tuo pačiu - ir Departamento svetainės adresu 

lrv.lt  bus keliamos centralizuotai. 

0102010109 Įgyvendinti 01.02 programos „Užimtumo didinimas“ priemonę „Įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą ir kitas jaunimo 

užimtumą skatinančias programas“ priemones, nurodytas Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plane, 

patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. A1-692 „Dėl 

Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ 

 1.3.2. Teikti socialines, 

pedagogines, psichologines ir 

motyvavimo paslaugas 

neaktyviam jaunam žmogui 

jaunimo ir su jaunimu 

dirbančiose organizacijose 

Neaktyvių jaunų žmonių, įtrauktų į projektą, kuriems sudaryti individualūs veiklos planai ir 

pradedamos teikti juose numatytos paslaugos nuo 2018 m. sausio mėn. iki 2018 m. rugsėjo mėn. 

1 d. - 1542. 

 

Įvertinta projekto “Atrask save” patirtis ir rodikliai, pateiktas pasiūlymas SADM dėl galimo 

projekto tęstinumo: 1 

2018 m. III ketv. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateiktas projektinis pasiūlymas dėl 

2019-2021 m. Jaunimo garantijų iniciatyvos projekto „JUDAM“ įgyvendinimo. Jame numatyta 

paslaugas teikti 800 neaktyvių asmenų. 

 

Nukrypimų priežastimi buvo nepakeisti projekto “Atrask save” rodikliai ataskaitinio periodo 

pradžioje -  jie buvo pakeisti tik IV ketvirtyje. 

 1.3.3. Įgyvendinti Nacionalinę 

jaunimo savanoriškos veiklos 

programą, patvirtintą Lietuvos 

JGI dalyvių, dalyvavusių savanoriškoje veikloje nuo 2018 m. sausio mėn. iki 2018 m. rugsėjo 

mėn. 1 d., skaičius –212. 

http://www.jrd.lt/
https://jrd.lt/apie-jrd/viesieji-pirkimai
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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) 

 

Nukrypimų priežastimi buvo nepakeisti projekto “Atrask save” rodikliai ataskaitinio periodo 

pradžioje -  jie buvo pakeisti tik IV ketvirtyje. 

0303060101 Įgyvendinti 03.03 programos ,,Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ priemonės „Vykdyti visuomenės švietimo ir 

tolerancijos ugdymo priemones ir mokyti specialistus“ „Nediskriminavimo skatinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 

priemonės“ papriemonę. 

 Mokyti jaunimą 

nediskriminavimo skatinimo ir 

pagarbos žmogui ugdymo 

klausimais nepažeidžiant tėvų 

teisės auklėti vaikus pagal 

savo įsitikinimus 

Įgyvendintų mokymų skaičius: 3 (įvyko treji mokymai „Antidiskriminacijos, tolerancijos ir 

pagarbos kitam ugdymas“ tema: liepos 11-12 d. mokymai vyko Tauragėje (dalyvavo 19 asmenų), 

rugsėjo 15-16 d. Kėdainiuose (dalyvavo 24 asmenys) bei rugsėjo 22-23 Varėnoje (dalyvavo 15 

asmenų). Iš viso 2018 m. mokymuose dalyvavo 58 asmenys. 

Nukrypimas įvyko dėl mokymuose negalėjusių dalyvauti jau atrinktų į mokymus dalyvių (dalis 

dalyvių atsisakė dalyvauti prieš pat mokymus, kai jau nebuvo galimybės surasti naujus dalyvius). 

 

Vyriausiasis patarėjas    _____________   Juozas Meldžiukas 

(programos koordinatoriaus / asmens,          (parašas)    (vardas ir pavardė) 

atsakingo už priemonės planavimą ir  

 įgyvendinimą, pareigų pavadinimas)  


