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I. STRATEGINIS TIKSLAS 

 

Strateginis tikslas: siekti palankios šeimai aplinkos, efektyvios socialinės apsaugos ir 

aktyvaus bendruomenių dalyvavimo socialinėje veikloje, užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų 

grupių socialinę integraciją. 

 

Priemonė: Sudaryti sąlygas Jaunimo reikalų departamento (toliau - 
Departamentas)  veiklai  
 

60 -ties savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriams jaunimo ir su jaunimu dirbančių 

organizacijų atstovams buvo teikiama  informacija  ir pagal poreikį teikiamos  konsultacijos ir 

metodinė pagalba jaunimo politikos klausimais.  

160 įmonių, įstaigų, organizacijų buvo nuolat informuojamos apie Departamento veiklą. 

 Įvyko 96 susitikimai, seminarai, diskusijos bei plėtotos kitos bendradarbiavimo formos su 

LR Seimo nariais, Lietuvos Respublikos Vyriausybe, Ministro Pirmininko tarnyba, Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Socialinių paslaugų priežiūros 

departamentu prie SADM, Respublikine Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM, 

SADM Šeimos gerovės departamentu, Bendruomenių skyriumi, Susisiekimo ministerija,  

Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Susisiekimo ministerijos, Mykolo Romerio 

universitetu, Vilniaus Universitetu, Vytauto Didžiojo Universitetu, Kauno Technologijos 

universitetu, Sveikatos Mokslų Universitetu, Lietuvos darbo birža, Ugdymo plėtotės centru prie 

Švietimo ir mokslo ministerijos, savivaldybių administracijomis. Plėtojamas bendradarbiavimas 

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo įgyvendinimo, jaunimo įsidarbinamumo 

didinimo, bendradarbiavimo su ES šalimis kaimynėmis, jaunimo verslumo ir atviro darbo su 

jaunimu plėtros, kitais aktualiais klausimais. 

Buvo organizuoti 9 trijų Departamento sudarytų darbo grupių posėdžiai ir jaunimo 

klausimai buvo atstovaujami 9-iose prie kitų institucijų sudarytose darbo grupėse. 

Departamentas administravo ES lėšomis finansuojamus projektus „Partnerystės tarp 

valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“  ir 

„Integruotos jaunimo politikos plėtra“ 

2011 metais buvo atnaujintas ir  nuolat prižiūrimas Departamento tinklapis www.jrd.lt. 

Tinklapyje buvo paskelbti 136 Departamento informaciniai pranešimai, 858 kitų institucijų 

informaciniai pranešimai. Per einamuosius metus interneto puslapyje apsilankė 90.648 unikalūs 

lankytojai, iš viso svetainėje apsilankyta 1.208.461 kartus.  

Kiekvieną paskutinę savaitės darbo dieną (penktadienį) Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos Ryšių su visuomene skyriui buvo teikiami informaciniai būsimos savaitės 
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Departamento veiklos planai, o kiekvieno mėnesio trečią savaitę – būsimo mėnesio informaciją apie 

svarbiausius renginius jaunimo politikos srityje. 

Per ataskaitinį laikotarpį Departamente buvo iš viso gauti 547 raštai, 1104 raštai buvo 

išsiųsti. Iš viso sudarytos 204 sutartys, iš jų – 58 sutarčių su įmonėmis, 146  sutartys su asmenimis. 

Buvo pateikti 7 pasiūlymai veikiantiems teisės aktams bei rengiamiems teisės aktų 

projektams – Departamento nuostatų projektui, Ilgalaikės jaunimo politikos plėtros 2011-2019 m. 

programos 2011-2013 m. tarpinstituciniam priemonių plano projektui, „Globalios Lietuvos“ 

strategijos projektui bei strategijos įgyvendinimo 2012-2014 m. tarpinstitucinio plano projektui, 

2011-2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos 2012-2014 m. tarpinstitucinio plano 

projektui, rengiamam Nacionalinės antidiskriminacinės. programos projektui, Kultūros politikos 

kaitos gairių tarpinstituciniam 2012-2014 m. veiklos planui.  

Kartu su socialiniais partneriais: Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Nacionaline jaunimo 

reikalų koordinatorių asociacija (NJRKA) buvo atlikta 2010 m. vykdytos veiklos analizė ir 

vertinimas. 2011 m. vasario mėn. buvo parengta Departamento 2010 m. detali veiklos ataskaita, 

Departamento 2010 metų finansinė ataskaita, Departamento antikorupcinės programos 2010-2011 

m. priemonių plano ataskaita, šios ataskaitos buvo pateiktos Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijai. Buvo parengtos dalyvavimo tarpžinybinėse programose, į kurias įtrauktas 

Departamentas 8 ataskaitos už 2010 metus Departamento vykdytas priemones.  

2011 m. sausio pabaigoje buvo parengtas Departamento 2011 m. veiklos plano projektas bei 

aptartas su partneriais – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos jaunimo organizacijų 

taryba bei Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra ir pateiktas tvirtinti Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijai. Remiantis patvirtintu Departamento 2011 m. veiklos plano projektu buvo 

parengti skyrių veiklos planai bei individualūs darbuotojų veiklos planai. 2011 m. spalio mėnesį, 

atsižvelgiant į metų eigoje atsiradusius lėšų sutaupymus, taip pat papildomų lėšų poreikį veikloms, 

buvo inicijuotas 2011 m. Departamento veiklos plano pakeitimas. Buvo surengti 6 planavimo 

posėdžiai I , II, III, IV ketvirčių veiklų rezultatams aptarti bei įvertinti, o taip pat 2011 m. lapkričio 

mėn. buvo surengtas planavimo seminaras 2012 m. Departamento veikloms planuoti. 

2011 m. kovo mėn. buvo parengtas Departamento 2011 m. viešųjų pirkimų planas ir 

patalpintas Departamento interneto puslapyje. III ketvirtyje 2011 m. Departamento viešųjų pirkimų 

planas buvo pakeistas Direktoriaus įsakymu. Per 2011 metus buvo surengti 131 Departamento 

viešųjų pirkimų komisijos posėdžiai.  

2011 m. kovo –balandžio mėnesiais Valstybės kontrolė atliko programos „3.2. Jaunimo 

politikos įgyvendinimas“ auditą, tikrindama konkurso tvarka remiamų jaunimo ir su jaunimu 

dirbančių organizacijų finansuojamų projektų administravimą, priežiūrą bei kontrolę. Atsižvelgiant 
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į atlikto audito išvadas buvo parengti atsakymai į Valstybės kontrolės atlikto audito išvadų 

projektui.  Įgyvendinant Valstybės kontrolės audito išvadose pateiktas rekomendacijas, inicijuotos 

valstybės lėšų sugrąžinimo procedūros iš jaunimo organizacijų, gavusių šias lėšas pagal programų 

finansavimo sutartis ir panaudojusių lėšas ne pagal paskirtį arba nepateikusių išlaidas patvirtinančių 

dokumentų. 2011 m. birželio –liepos mėnesiais Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidaus 

audito skyrius atliko programos „2.9. „Jaunimo politikos įgyvendinimas“ auditą už 2010 m. 

laikotarpį. Atsižvelgiant į audito rezultatus, buvo parengti ir pateikti 2 raštai Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos Vidaus audito skyriui programos „Jaunimo politikos įgyvendinimas“ atlikto 

audito išvadų projektui. Buvo parengtas ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateiktas 

rekomendacijų, pateiktų vidaus audito ataskaitoje  įgyvendinimo priemonių planas.  

III ketvirtyje Departamente buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė 

vertinimas bei išvada, ir pateikta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 

Per ataskaitinį laikotarpį buvo parengtas Departamento struktūros projektas ir pateiktas 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrui. Buvo parengtas ir patvirtintas Departamento valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis kasmetinių atostogų planas, atlikta 

darbuotojų ir padalinių vadovų apklausa dėl darbuotojų mokymų poreikio ir parengtas mokymų 

plano projektas. Departamento darbuotojai lankė užsienio kalbų kursus, mokymus „Archyvinių 

dokumentų tvarkymas ir apskaita“, „Dalykinio bendravimo psichologija“, „įvadinis VATARAS“, 

„Viešieji pirkimai pradedantiesiems paprastai“, „Elektroninio archyvo infrastruktūros sukūrimas“ 2 

Departamento atstovai dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotuose 

mokymuose ir susipažinta su nauja valstybės tarnautojų kasmetinio vertinimo tvarka. Departamento 

atstovas buvo deleguotas į valstybės tarnautojų mokymus, organizuojamus pasirengiant Lietuvos 

pirmininkavimui ES taryboje 2013 m. 2011 m. liepos mėn. buvo paskelbti ir sėkmingai įvykdyti 2 

konkursai karjeros valstybės tarnautojų - finansų skyriaus vedėjo bei jaunimo politikos plėtros ir 

programų įgyvendinimo skyriaus vedėjo pareigoms užimti. Buvo parengti įsakymai dėl valstybės 

tarnautojų ir pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų atostogų, priedų ir priemokų prie tarnybinio 

atlyginimo ataskaitiniu metu. 

Per 2011 m. II –III ketvirtį buvo parengti ir patvirtinti šie įstaigos vidaus tvarką 

reglamentuojantys norminiai teisės aktai: „Departamento vidaus tvarkos taisyklės“, „Departamento 

darbo reglamentas“, „Darbuotojų saugos, sveikatos ir priešgaisrinės saugos instrukcijos“, „Finansų 

kontrolės taisyklės“, „Biudžeto lėšų naudojimo reprezentacinėms išlaidoms tvarka”, patobulinta 

„Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarka“. 

Vadovaujantis 2011 m. balandžio 29 d. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie 

Susisiekimo Ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. T-55 „Dėl projektų, vykdomų pagal ekonomikos 
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augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę 

Nr. VP2-3.1-IVPK-14-K „Pažangios elektroninės paslaugos“, finansavimo sąlygų aprašo 

patvirtinimo“ spalio 3 d. Departamentas VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai pateikė projektą 

dėl pažangių IT priemonių taikymo įgyvendinant jaunimo politiką Lietuvoje. 

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo gauta skundų, pareiškimų, raštų ar atsiliepimų apie 

Departamento, struktūrinių padalinių ar darbuotojų veiklą. 

 

Priemonė: Suderinus su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, atstovauti 

jaunimo politiką  tarptautinėse darbo grupėse, institucijose bei organizacijose, 

inicijuoti ir įgyvendinti tarptautinius protokolus, projektus ir renginius jaunimo 

politikos srityje, inicijuoti ir įgyvendinti tarpžinybinę ir tarpsektorinę veiklą, 

programas ir priemones. 

 
Jaunimo politikos plėtra savivaldybėse.  
 

2011 m. savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriai nuolat buvo informuojami ir 

konsultuojami jiems aktualiais klausimais: atviro darbo su jaunimu plėtros, vaikų ir jaunimo 

užimtumo kultūros įstaigose, dokumentų rengimo jaunimo politikos klausimais ir kt. Suteikta iš 

viso 156 konsultacijos telefonu, el. paštu, gyvai aptariant įvairius su jaunimo politikos 

įgyvendinimu susijusius klausimus. 

Siekiant stiprinti bendradarbiavimą su regionais bei kelti jaunimo reikalų koordinatorių 

kompetencijas, įvyko keturi susitikimai su Nacionaline jaunimo reikalų koordinatorių asociacija dėl 

jaunimo reikalų koordinatorių kvalifikacijos kėlimo, bendrų renginių organizavimo ir kitų 

bendradarbiavimo galimybių plėtojant jaunimo politiką savivaldybėse.  

2011 m. birželio 8 d. Vilniuje, Lietuvos Respublikos Seime vyko nacionalinė konferencija 

tema „Jaunimo politika savivaldybėse: esama situacija, iššūkiai ir galimybės“. Konferencijos tikslas 

– pristatyti naujai išrinktiems savivaldybių tarybų nariams bei konferencijos dalyviams Jaunimo 

politiką savivaldybėse, Jaunimo politikos prioritetines kryptis, Jaunimo reikalų departamento prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklas, aptarti vietos bendruomenių ir jaunimo 

dalyvavimą, atviro darbo su jaunimu vystymą savivaldybėse, Jaunimo reikalų koordinatoriaus 

vaidmenį ir svarbą savivaldybėje, 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos 

klausimus. Konferencijoje dalyvavo Seimo nariai, Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo ir 

mokslo,  Ūkio bei Žemės ūkio ministerijų atstovai, Jaunimo reikalų tarybos prie Jaunimo reikalų 

departamento nariai, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovai, savivaldybių delegacijos: 

merai, administracijos direktoriai, jaunimo reikalų koordinatoriai, regioninių jaunimo organizacijų 
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atstovai ir vietos veiklos grupių atstovai bei kiti svečiai. Renginyje dalyvavo virš kelių šimtų 

žmonių.  

Liepos 20 d. bendradarbiaujant su NJRKA surengti įvadiniai mokymai naujiems 

savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriams, kurių metu koordinatoriai buvo supažindinti su 

jaunimo politiką reglamentuojančiais teisės aktais, su naujausia informacija apie jaunimo politiką 

formuojančių ir įgyvendinančių valstybės bei Europos Sąjungos institucijų veiklą, su 

nevyriausybinių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, regioninių jaunimo reikalų tarybų 

specifika. 

Rugpjūčio 23-24 dienomis įvyko tradicinis jaunimo reikalų koordinatorių renginys 

„Koordinalizacija“, kurio metu koordinatoriai supažindinti su naujovėmis neformaliajame švietime, 

savanoriškos veiklos įstatymu, aptarti kitus aktualius jaunimo politikoje vykstančius procesus, kelti 

koordinatorių kvalifikaciją. 

Įvyko penki savivaldybių jaunimo reikalų tarybų (toliau – SJRT) efektyvinimui skirti 

renginiai: gegužės 27 d. Telšiuose, birželio 14 d. Skuode, rugsėjo 14 d. Šiauliuose, rugsėjo 15 d. 

Kelmėje, rugsėjo 16 d. Jonavoje. Renginiuose dalyvavo aštuoniolikos (18) savivaldybių (Telšių r., 

Rietavo r. ir Mažeikių r., Klaipėdos r., Kretingos r., Palangos miesto, Joniškio r., Pakruojo r., 

Radviliškio r. Šiaulių m. ir r., Kelmės r., Šilalės r., Raseinių r., Tauragės r., Jonavos r., Kaišiadorių 

r., Ukmergės r. savivaldybių) atstovai. Visos savivaldybės trumpai pristatė savo situacijas, įvardino 

esminius probleminius klausimus, dalinosi patirtimi ir diskutavo dėl klausimų sprendimo ir savo 

veiklos efektyvinimo. Kiekviena savivaldybė įsivardino pagrindinius siekius, iššūkius artimiausiam 

pusės ir/ ar metų laikotarpiui. 

Gruodžio mėnesį dešimtyje (Kazlų Rūdos, Molėtų raj., Prienų raj., Šalčininkų raj., Šilutės 

raj., Kaišiadorių raj., Vilkaviškio raj., Kalvarijos, Marijampolės ir Mažeikių raj.) savivaldybių vyko 

susitikimai - konsultacijos, siekiant išsiaiškinti SJRT sėkmingo / nesėkmingo veikimo priežastis, jas 

spręsti, kartu pastiprinti jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėse. Net keliose savivaldybėse, 

kuriose nebuvo stiprios SJRT, susibūrė iniciatyvinės grupės, norinčios atgaivinti SJRT veiklą, pvz. 

Vilkaviškyje, Kazlų Rūdoje, Molėtuose jauni žmonės suaktyvinti inicijuoti ir sustiprinti regioninę 

organizacijų tarybą bei aktyviau prisidėti prie regioninės jaunimo politikos formavimo ir 

įgyvendinimo.   

Pritaikant bendradarbiavimo su Vokietijos federacine Respublika ilgametę patirtį, suteiktos 

konsultacijos jaunimo reikalų koordinatoriams Ilgalaikės pagalbos jaunimui formavimo klausimais, 

parengiant praktines rekomendacijas, kurios orientuotos į savo savivaldybės atskirų dalių analizę. 

Tikimasi, kad šios rekomendacijos palengvins jaunimo reikalų koordinatoriams ne tik analizuoti 
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jaunimo ir su jaunimu susijusią situaciją savo savivaldybėje, bet ir formuoti ilgalaikę pagalbą 

jaunimui.  

 

Darbo su jaunimu plėtra. 

Jaunimo centrų darbuotojų ir savanorių kvalifikacijos kėlimas.  

2011 metų balandžio 20-22 d. ir lapkričio 24-25 d. įvyko įvadiniai atvirojo darbo su jaunimu 

mokymai asmenims, ketinantiems pradėti diegti atviro darbo su jaunimu principus darbe su 

jaunimu. Dalyvavo 40 žmonių. 

 Siekiant užtikrinti kokybišką 2011 metais finansuotų atvirųjų centrų ir erdvių projektų 

įgyvendinimą, buvo organizuojama 21 individuali metodinė konsultacija organizacijoms, 

finansuotoms pagal atvirų jaunimo centrų ir erdvių veiklos programų finansavimo konkursą. 

Tokiomis konsultacijomis siekiama aptarti aktualiausius konkretaus centro, rajono problemas, 

situacijas ir pasirengti problemų sprendimo planus, rekomendacijas. 2011 m. gruodžio mėn. buvo 

suteikta metodinė konsultacija mobilaus darbo su jaunimu klausimais Skuodo r. ir Telšių r. 

savivaldybių mobilių jaunimo centrų darbuotojams ir aktyviems savanoriams. Konsultacijos metu 

aptarta mobilaus jaunimo centro specifika bei mobilaus darbo su jaunimu koncepcija.  

 Rugpjūčio 29-31 d. įvyko mokymai atvirų jaunimo centrų ir erdvių darbuotojams, kurių 

metu jaunimo darbuotojai tobulino kvalifikaciją šiomis temomis: darbas su mažiau galimybių 

turinčiais ir socialinę atskirtį patiriančiais jaunais žmonėmis, probleminės situacijos darbe ir jų 

valdymas, socialinių, pedagoginių, psichologinių paslaugų jaunimui teikimas. Mokymuose 

dalyvavo 25 jaunimo darbuotojai iš 15 atvirų jaunimo centrų ir erdvių. 

 Gruodžio 14-16 d. įvyko įsivertinimo seminaras 2011 m. finansuotų Atvirų jaunimo centrų 

ir erdvių darbuotojams bei aktyviems savanoriams. Seminaro metu buvo apibendrinti pasiekti 

rezultatai įgyvendinant projektus, įsigilinta į Atvirų jaunimo centrų veiklų planavimą ir dokumentų 

rengimą, bei aptartos Departamento taikytos priemonės Atvirų jaunimo erdvių ir centrų palaikymui.  

 Siekiant ne tik užtikrinti jau veikiančių atvirų jaunimo centrų ir erdvių sėkmingą veikimą, 

bet ir užtikrinant naujų atviro darbo su jaunimu teikėjų atsiradimą, buvo nuolat konsultuojama 

atvirų jaunimo centrų steigimo, finansavimo pritraukimo, juose dirbančių specialistų kvalifikacijos 

ir funkcijų, veiklos organizavimo klausimais. Iš viso suteikta 60 konsultacijų įvairiems asmenims, 

ketinantiems steigti atvirus jaunimo centrus ar plėtoti atviras erdves savo savivaldybėse, taip pat jau 

veikiančioms atvirąjį darbą vykdančioms įstaigoms ir organizacijoms, socialiniams partneriams.  

 Atviro darbo su jaunimu plėtra.  

Kadangi atviras darbas su jaunimu, atviro darbo su jaunimu principai, teikėjai ir pan. tiek 

nacionaliniu, tiek ir regioniniu lygmenimis yra vis dar mažai žinomi, Departamentas inicijuoja ir 
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organizuoja įvairaus pobūdžio susitikimus, skaito pranešimus ir dalyvauja skirtingo formato 

susitikimuose, diskusijose, renginiuose, siekiant keisti esamą situaciją bei įgyvendinti Nacionalinę 

jaunimo politikos 2011-2019 metų plėtros programą. Todėl buvo inicijuoti 5 skirtingo formato 

renginiai: 

- bendradarbiaujant su Klaipėdos apskrities I.Simonaitytės viešąja biblioteka bei Atviros 

erdvės jaunimo centru, gegužės 27 d. buvo suorganizuotas seminaras Klaipėdos apskrityje 

veikiančių kultūros ir neformaliojo švietimo įstaigų atstovams „Atviras darbas su jaunimu“; 

- rugpjūčio 4 d. įvyko susitikimas su Alytaus miesto savivaldybės darbo grupės dėl 

bendruomenės ir jaunimo centro koncepcijos sukūrimo nariais, kurio metu buvo pristatytos 

Jaunimo reikalų departamento kuruojamų jaunimo centrų veiklos gairės ir principai, 

konsultuota dėl galimybės steigti tokį centrą Alytuje, išnaudojant šiuo metu nenaudojamas 

patalpas; 

- Lapkričio 7 d. dalyvauta Ukmergėje, diskusijoje dėl Ukmergės laisvalaikio centro 

koncepcijos rengimo. Diskusijoje dalyvavo Ukmergės r. savivaldybės meras, 

administracijos direktorius, kiti administracijos darbuotojai, VšĮ „Laisvalaikio jaunimo 

centro atstovai, žiniasklaidos nevyriausybinių organizacijų atstovai;  

- lapkričio 10 d. dalyvauta Druskininkų jaunimo užimtumo centro organizuotoje 

konferencijoje apie darbą su jaunimu, kuriame skaitytas pranešimas „Darbas su jaunimu, 

atsižvelgiant į jų poreikius“; 

- lapkričio 24-25 d. organizuotas seminaras apie atvirą darbą su jaunimu, skirtą savivaldybių 

Tarybų, savivaldybių Jaunimo reikalų tarybų nariams, Jaunimo reikalų koordinatoriams, 

savivaldybių administracijos ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų atstovams, 

ketinantiems inicijuoti Atvirų jaunimo centrų steigimą savivaldybėse. Dalyvavo 7 

savivaldybių deleguoti atstovai. Aptarti atviro darbo su jaunimu principai ir svarba, atvirų 

jaunimo centrų funkcijos bei steigimo galimybės savivaldybėse.  

 

Darbo su jaunimu sistemos kūrimas.  

Departamento direktoriaus įsakymu 2010-10-07 nr. 2V-113-(1.4) patvirtina darbo grupė 

Jaunimo darbuotojo aprašo rengimo klausimais, kuri 2011 metais diskutavo apie Jaunimo 

darbuotojų sertifikavimo sistemos Lietuvoje projekto tobulinimą, apie Jaunimo darbuotojų aprašo 

sudarymą. Šios darbo grupės metu buvo parengtas jaunimo darbuotojų aprašas, kuris 2012 m. bus 

pateikiamas Socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinimui. Departamento atstovai taip pat buvo 

įtraukti į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos gerovės departamento sudarytą darbo 
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grupę atvirų jaunimo centrų ir erdvių veiklos teisinio reglamentavimo klausimais, kuri 2011 m. 

parengė tipinį atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių veiklos aprašą. 

Metodinis dirbančiųjų su jaunimu palaikymas.  

2010 m. parengta informacinė medžiaga „Praktinis atviro darbo su jaunimu gidas“ 2011 

metais buvo išleistas: įvyko viešasis pirkimas leidybos paslaugoms teikti, buvo suderintas leidinio 

maketas, leidinys išspausdintas, jo egzemplioriai dalinami savivaldybių, kuriose ketinama plėtoti 

atvirą darbą su jaunimu, atstovams (jaunimo reikalų koordinatoriams, jaunimo darbuotojams, 

nevyriausybinių organizacijų vadovams, jei jie išreikš norą steigti atvirus jaunimo centrus ar 

erdves). 

Parengta informacinė – metodinė medžiaga teisiniais klausimais darbe su jaunimu: 

įvykdytas viešasis pirkimas medžiagos parengimo paslaugoms teikti, buvo parengta apklausos 

anketa jaunimo darbuotojams, siekiant ištirti, su kokiais teisiniais klausimais ar nesklandumais, 

neaiškumais susiduria jaunimo darbuotojai vykdydami savo darbą, buvo įvykdyta jų apklausa, ir 

remiantis apklausos duomenimis, taip pat ekspertų nuomone dėl aktualios jaunimo darbuotojams 

informacijos, parengta leidinio medžiaga. 

Parengta metodinė medžiaga leidiniui apie jaunimo subkultūras, kurioje aprašomos jaunimo 

subkultūrų ištakos, jų atsiradimo priežastys, bruožai, jaunimo subkultūros Lietuvoje, visuomenės 

baimės (stereotipai), paplitimas. 

 

Departamento finansuojamų nevyriausybinių organizacijų vykdomų programų ir projektų 

stebėsena. 

Konkurso būdu skirti finansinę paramą jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 

programoms ir projektams.  

STEBĖSENA. 2011 m. buvo vizituotos 4 organizacijos, siekiant patikrinti projektų ir programų 

veiklą ir turinį: spalio 27 d. vykdyta Marijampolės jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis 

stalas“, finansuoto Jaunimo veiklos regionuose plėtojimo ir regioninių jaunimo organizacijų tarybų 

potencialo stiprinimo programų finansavimo 2011 metais konkurso būdu, stebėsena. Nustatyta, kad 

organizacija vykdo veiklą pagal pateiktą veiklos planą; lapkričio 9 d. vykdyta Skuodo rajono 

nevyriausybinių jaunimo organizacijų sąjungos, finansuotos Jaunimo veiklos regionuose plėtojimo 

ir regioninių jaunimo organizacijų tarybų potencialo stiprinimo programų finansavimo 2011 metais 

konkurso būdu, stebėsena; spalio 27 d. vykdyta Všį Elektrėnų kultūros centro veiklos stebėsena. 

Vizito metu vyko pakalbis su programos vadovu ir Jaunimo reikalų koordinatore apie atviroje 

jaunimo erdvėje vykdomas veiklas ir darbo organizavimo principus, patalpas, personalą, lankytojus, 

bendradarbiavimą su kitomis institucijomis; Lapkričio 14 d. vykdyta Klaipėdos atviros erdvės 
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jaunimo centro bei Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekoje įrengtos atviros 

erdvės stebėsena. 

 

Tarpžinybinio bendradarbiavimo užtikrinimas ir plėtra tarp valstybinių institucijų. 

Įvyko 96 susitikimai, seminarai, diskusijos bei plėtotos kitos bendradarbiavimo formos su 

valstybinėmis institucijomis. Keli iš jų aprašomi žemiau: Rugsėjo 7 d. buvo organizuojamas 

susitikimas su Kaišiadorių r. savivaldybės jaunimo reikalų koordinatore, siekiant susipažinti su 

Norvegijos finansinio mechanizmo ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuoto ir Kaišiadorių 

rajono savivaldybėje įgyvendinto projekto ,,Smurto mažinimas Kaišiadorių rajono savivaldybės 

mokyklose" veiklomis bei rezultatais; Rugsėjo 28-29 d. buvo organizuojamas seminaras „Institucijų 

bendradarbiavimas siekiant spręsti jaunimo nedarbo problemą“, skirtas jaunimo darbo centrų, verslo 

informacijos centrų, verslo inkubatorių atstovams bei jaunimo reikalų koordinatoriams. Renginio 

tikslas – efektyvinti įvairių institucijų bendradarbiavimą siekiant kuo sėkmingesnio jaunų žmonių 

nedarbo klausimų sprendimo, siekti kuo racionalesnio išteklių panaudojimo sprendžiant jaunimo 

užimtumo klausimus. Renginyje dalyvavo 23 specialistai; Spalio 21 d. įvyko susitikimas su jaunimo 

reikalų koordinatoriais. Aptarta jaunimo reikalų koordinatorių ir regioninių jaunimo reikalų tarybų 

bendravimas ir bendradarbiavimas, kylančias problemos, galimi jų sprendimo būdai, pasidalinta 

gerąja patirtimi, aptarti kiti aktualūs jaunimo politikoje vykstantys procesai; Lapkričio 9 d. 

pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Policijos departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministerijos, siekiant mažinti neigiamą aplinkos veiksnių įtaką vaikams ir jaunimui, tobulinti 

pareigūnų ir su jaunimu dirbančių asmenų kompetencijas, reikalingas darbui su jaunais žmonėmis, 

vykdyti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų, kuriuos vykdo jaunimas, prevenciją. 

Gruodžio 9 d. N. Akmenėje vyko jaunimo konferencija „Integruotos jaunimo politikos plėtra 

savivaldybėje. Struktūrinio dialogo stiprinimas“. 

 

Projekto „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ veiklų įgyvendinimas 

2011 m. buvo atlikta 10 jaunimo problematikos tyrimų savivaldybėse (Anykščių raj., Biržų 

raj., Kauno m., Kėdainių raj., Palangos m., Panevėžio raj., Rietavo, Rokiškio raj., Ukmergės raj., ir 

Zarasų raj.). Tyrimų tikslas – ištirti jaunimo problemas atspindinčių rodiklių būklę jaunimo 

politikos įgyvendinimo srityse, tokiose kaip mokymasis ir studijos, darbas, laisvalaikis, gyvenimo 

sąlygos, dalyvavimas neformaliame ugdyme, fizinė ir psichinė sveikata, įpročiai ir gyvenimo būdas, 

šeima, draugai, kaimynystė, probleminio/rizikingo elgesio apraiškos ir pan. Pagal veiklų planą buvo 

numatyta atlikti 30 tyrimų, tačiau dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, sutartis su tiekėjais 

buvo pasirašyta vėliau nei planuota ir atlikta 10 tyrimų. 
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2011 m. buvo atlikti 34 jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėse vertinimai (Alytaus 

m., Alytaus raj., Anykščių raj., Birštono, Elektrėnų, Kalvarijos, Molėtų raj., Prienų raj., Ukmergės 

raj., Utenos raj., Varėnos raj., Druskininkų, Ignalinos raj., Jurbarko raj., Kaišiadorių raj., Kazlų 

Rūdos, Klaipėdos raj., Kauno m., Kauno raj., Kretingos raj., Marijampolės, Neringos, Panevėžio 

m., Plungės raj., Rietavo, Šakių raj., Širvintų raj., Šilalės raj., Šilutės raj., Tauragės raj., Vilkaviškio 

raj., Vilniaus m., Vilniaus raj., Visagino savivaldybėse). Šiuose vertinimuose yra surinkti duomenys 

apie jaunimo politikos padėtį tam tikroje savivaldybėje, joje įgyvendinamas įvairias programas ir 

priemones, skirtas jaunimui, išsiaiškinti tam tikros savivaldybės jaunimo politikos privalumai ir 

trūkumai bei aptarti gerosios praktikos pavyzdžiai, pritaikyti būtent tai savivaldybei. Pagal veiklų 

planą buvo numatyta atlikti 30 vertinimų. 

2011 m. buvo atlikta analizė apie tarpžinybinį bendradarbiavimą nacionaliniu lygmeniu 

jaunimo politikos srityje, kurioje aprašyti veikiantys tarpžinybinio bendradarbiavimo tinklai, 

vykdomos tarpžinybinio bendradarbiavimo veiklos, nauda ir efektyvumas, bendradarbiavimo 

tęstinumo užtikrinimas, galiojantys veiklos principai, skirtingų institucijų/ organizacijų/ įstaigų 

veiklos prioritetų derinimai, žmogiškųjų ir materialinių išteklių telkiamumas ir išnaudojimo 

(ne)/efektyvumas ir kita. 

2011 m. gruodžio mėn. Marijampolėje buvo įvykdyti mokymai „Struktūrinis dialogas 

savivaldos lygmenyje“, skirti nevyriausybinių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 

atstovams. Mokymų temos - nacionalinė jaunimo politika, skirtingų interesų pažinimas ir efektyvus 

bendradarbiavimas, tarpžinybiškumas jaunimo politikoje, bendradarbiavimas su valstybinio 

sektoriaus atstovais nacionaliniame lygmenyje, struktūrinis dialogas jaunimo politikos srityje 

savivaldos lygmenyje, interesų atstovavimas ir kiti aktualūs klausimai, atsižvelgiant į dalyvių 

poreikius. Mokymuose dalyvavo 18 dalyvių. Pagal veiklų planą buvo numatyta įvykdyti 5 

mokymus, tačiau dėl projekto keitimo ir užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, sutartis su tiekėjais 

buvo pasirašyta vėliau nei planuota. 

2011 m. buvo parengti ir publikuoti 5 projektą viešinantys straipsniai nacionalinėje 

(laikraštyje “Lietuvos rytas”) ir regioninėje (laikraščiuose “Šiaulių kraštas”, “Klaipėda”, “Mūsų 

žodis” ir “Naujienos”) spaudoje. 

2011 m. buvo sukurta projekto internetinė svetainė www.ijpp.lt, kurios tikslas – informuoti 

apie projekto veiklas, įgyvendinimo eigą ir rezultatus, taip pat pagaminta projektą viešinanti 

atributika (tušinukai, juostelės, maišeliai, puodeliai, marškinėliai, skėčiai, užrašų knygutės). 

2011 m. buvo pasirašytos partnerystės sutartys su projekto partnerėmis Jonavos, Kelmės, 

Skuodo rajonų ir Klaipėdos miesto savivaldybėmis, derinamas savivaldybių, kuriose bus plėtojamos 

jaunimo centrų koncepcijos, sąrašas. 
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Departamento atstovai dalyvavo 9-ių prie kitų institucijų sudarytose darbo grupių posėdžiuose: 

- Ūkio ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos Lietuvos verslumo skatinimo 2011 – 2020 

m. programai rengti, posėdis, kurio metu buvo teikiami siūlymai dėl Smulkaus ir vidutinio 

verslo departamento parengto pirminio Lietuvos verslumo skatinimo 2011-2020 m. 

programos projekto;  

- Jaunimo klausimai buvo atstovaujami prie Žemės ūkio ministerijos sudarytame Lietuvos 

kaimo tinklo Kaimo jaunimo komitete;  

- Departamento atstovas dalyvavo Kultūros ministerijos sudarytoje darbo grupėje ir teikė 

siūlymus dėl kultūros įstaigų erdvių pritaikymo jaunimo poreikiams,  

- Departamento atstovas dalyvavo Kultūros ministerijos kartu su Atviros visuomenės instituto 

pagalbos fondu Lietuvoje organizuoto projektų finansavimo konkurso „Regionų kultūros 

projektai, mažinantys kultūrinę ir socialinę atskirtį“ pateiktų paraiškų vertinimo komisijos 

posėdžiuose, vertino šiam konkursui pateiktas paraiškas bei teikė išvadas ir siūlymus dėl 

projektų finansavimo;  

- Departamento atstovai yra įtraukti į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos 

gerovės departamento sudarytą darbo grupę atvirų jaunimo centrų ir erdvių veiklos teisinio 

reglamentavimo klausimais;  

- Departamento atstovas buvo įtrauktas į Vilniaus m. savivaldybės jaunimo organizacijų 

projektų atrankos komisiją, dalyvavo 2 vertinimo komisijos posėdžiuose, vertino šiam 

konkursui pateiktas paraiškas bei teikė išvadas ir siūlymus dėl projektų finansavimo; 

- Departamento atstovai yra įtraukti į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudarytą 

Nacionalinę darbo grupę dėl informacijos sklaidos jaunimo politikos klausimais;  

- Departamento atstovas yra įtrauktas ir dalyvavo darbo grupėje dėl Rytų Lietuvos regiono 

socialinės ir ekonominės raidos plėtojant darbą su jaunimu;  

- Departamento atstovas buvo įtrauktas ir dalyvavo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės 

departamento sudarytoje komisijoje ir vertino bei teikė siūlymus dėl 2010 metais finansuotų 

ir įgyvendintų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos projektų ataskaitų.   

 

Tarpžinybinio bendradarbiavimo užtikrinimas ir plėtra tarp nevyriausybinių organizacijų. 

2011 m. buvo konsultuotos 70 jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos nacionalinės 

ir regioninės jaunimo politikos, finansavimo, veiklų vykdymo ir administravimo, kitais aktualiais 

klausimais. 
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2011 m. stiprintas bendradarbiavimas su skėtinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis, 

siekiant aktyvinti jaunimo ir su jaunimu susijusių klausimų atstovavimą nacionaliniu lygmeniu. 

2011 m. įvyko 11 susitikimų su Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (toliau – LiJOT) Prezidentu, 

Valdybos bei biuro atstovais, siekiant aptarti aktualius klausimus, susijusius su jaunimu bei jaunimo 

organizacijomis. Susitikimų metu pasidalinta 2011 m. planais, aptartos veiklų koordinavimo, 

bendradarbiavimo konkrečiomis temomis galimybės, taip pat gilintasi į aktualius jaunimui 

klausimus atskirose srityse (jaunimo informavimo, jaunimo verslumo, mokinių savivaldos, jaunimo 

organizacijų mokymo, tarptautinių jaunimo veiklų, savanorystės ir kitose); įvyko 2 susitikimai su 

Tarptautine jaunimo bendradarbiavimo agentūra jaunimo darbuotojų sertifikavimo sistemos 

diegimo ir mokymo klausimais, taip pat 1 susitikimas dėl Departamento finansuotų projektų ir 

programų stebėsenos tobulinimo, 1 susitikimas su Nacionaline tabako ir alkoholio kontrolės 

koalicija siekiant aptarti bendradarbiavimo galimybes, 2 susitikimai su Lietuvos telefoninių 

psichologinės pagalbos tarnybų asociacijos atstovais, siekiant pristatyti institucijų veiklas ir aptarti 

bendradarbiavimo galimybes bei aptarti patyčių klausimą Lietuvoje, su Pilietinių iniciatyvų centro 

atstovais, siekiant aptarti aktualius klausimus, susijusius su medžiagos parengimu leidiniui apie 

jaunimo subkultūras, su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro atstovu, siekiant 

susipažinti su Olweus programos įgyvendinimu ir patyčių situacija Lietuvos mokyklose (iš viso 8 

susitikimai); dalyvauta 5 diskusijose ir kitokio pobūdžio renginiuose dėl savanorystės, socialinio 

dialogo stiprinimo įgyvendinant strategiją Europa 2020, jaunimo organizacijų tarptautinių veiklų, 

socialinės mokinių veiklos mokyklose, teisinių darbo su jaunimu aspektų. 

Taip pat organizuoti vienos ir kelių dienų informaciniai renginiai, seminarai, mokymai 

nevyriausybinių organizacijų atstovams, siekiant stiprinti jų kompetencijas ir įgalinti prisidėti prie 

jaunimo politikos įgyvendinimo: vasario 7 d. organizuotas susitikimas su atvirųjų jaunimo centrų, 

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos, nacionalinių jaunimo organizacijų ir regioninių jaunimo 

organizacijų tarybų, dalyvavusių 2011 m. programų finansavimo konkursuose, vadovais bei 

finansininkais. Susitikime aptarti 2011 metų institucinio finansavimo, sutarčių sudarymo, 

efektyvaus bendradarbiavimo su SPPD klausimai; Su atvirųjų jaunimo centrų vadovais ir jaunimo 

reikalų koordinatoriais aptarti praktiniai žingsniai įgyvendinant Vaikų minimalios ir vidutinės 

priežiūros įstatymą; Įvyko 2 renginiai mokinių savivaldos klausimais: vasario 18-19 d. ir vasario 

24-25 d. įvyko seminarai savivaldybių administracijų darbuotojams, atsakingiems už mokinių 

savivaldos klausimų koordinavimą. Seminaro metu aptarti mokinių savivaldos klausimai, mokinių 

savarankiškumo ir atsakomybės didinimo per savivaldą galimybės, mokinių savivaldos sąsajos su 

jaunimo politika bei kitos aktualios, probleminės temos; Rugsėjo 23-25 d. buvo organizuojamas 

seminaras, skirtas šiais metais paraiškas teikusių nacionalinių ir regioninių jaunimo organizacijų 
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vadovams ir programų vadovams. Tikslas – skatinti jaunimo organizacijų tarpusavio pažinimą, 

atrasti galimybes jų konstruktyviam bendradarbiavimui, aptarti jaunimo politikos įgyvendinimo 

efektyvinimo galimybes; Gruodžio 20 d. vyko informacinis seminaras skirtas regioninių jaunimo 

organizacijų tarybų vadovams, programų, kurių įgyvendinimui Departamentas skyrė lėšas, 

vadovams bei finansininkams. Seminare aptarta 2011 metų jaunimo organizacijų veiklos rezultatai, 

2012 metų jaunimo politikos gairės bei keliami kokybiniai reikalavimai paraiškoms, kurios 

teikiamos Departamento programų finansavimo konkursams, naujojo neformaliojo ugdymo 

finansavimo modelis; Gruodžio 21 d. vyko informacinis seminaras nacionalinių jaunimo 

organizacijų vadovams, programų, kurių įgyvendinimui Departamentas skyrė lėšas, vadovams bei 

finansininkams. Seminare aptarta 2011 metų jaunimo organizacijų veiklos rezultatai, 2012 metų 

jaunimo politikos gairės bei keliami kokybiniai reikalavimai paraiškoms, kurios teikiamos 

Departamento programų finansavimo konkursams, naujojo neformaliojo ugdymo finansavimo 

modelis. 

 

Jaunimo informavimo ir pozityvaus įvaizdžio apie jaunimo veiklą, savanoriškumą, jaunimo 

politiką skleidimas 

Atnaujintas Departamento internetinis puslapis www.jrd.lt . Paskutinį kartą www.jrd.lt buvo 

sukurtas 2006 metais – administravimo galimybės buvo pasenusios: buvo nefunkcionuojančių dalių, 

kurių neįmanoma panaikinti, informacija puslapyje buvo sunkiai suvaldoma ir sutvarkoma. 

Sukurtas naujas informacinis lankstinukas “Patarimai norintiems vykti dirbti į užsienio 

valstybes”, kuriame išvykstantiems akcentuojama ne tik kokius dokumentus mūsų šalies piliečiai 

turėtų turėti prieš išvykdami dirbti į kitą šalį, bet ir patariama daug praktinių dalykų (pvz.  

išsiaiškinti tos šalies, į kurią vykstama, būtiniausių prekių kainas;  naudojamos valiutos kurso 

santykį su litu bei euru). 

Departamentas 2011 m. išleido daugiau nei 500 vnt. CD “Jaunimo politika Lietuvoje”, 

kuriuose galima rasti jaunimo politikos Lietuvoje pristatymą (istorija, struktūra, tiek nacionaliniu, 

tiek regioniniu lygmeniu) lietuvių ir anglų kalbomis. 

2011 m. gruodžio 29 d. teminiame priede "2012. Ką reikia žinoti?", kuris yra leidžiamas 

kartu su dienraščiais "Vilniaus diena", "Kauno diena" ir "Klaipėda" JRD išleido informacinį 

straipsnį "Daugės erdvių jaunimui veikti aktyviai". Informaciniame straipsnyje yra pristatomi Atviri 

jaunimo centrai (AJC), jų plėtra Lietuvoje, AJC veikla, galimybės ir nauda jaunimui bei visai 

visuomenei, pasidalinta gerąja šių centrų patirtimi. Teminį priedą galima rasti čia: 

http://kauno.diena.lt/naujienos/gaires/2012-ka-reikia-zinoti-62830.  
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Siekiant efektyvaus nuolatinio jaunimo ir institucijų, visuomenės informavimo apie 

Departamento veiklą, sukurta Departamento komunikacijos strategija.  

Vyko nuolatinis jaunimo ir institucijų, visuomenės informavimas apie Departamento veiklą. 

 

Jaunimo situacijos stebėsena  

Surinkta ir susisteminta informacija apie kitų institucijų, organizacijų atliekamus tyrimus, 

analizes. Informacija galima rasti šiuo adresu Departamento internetinėje svetainėje www.jrd.lt 

skiltyje „Informacija apie jaunimą“.  

 

2011 m. buvo įgyvendinami 2 tarptautinio bendradarbiavimo protokolai. Įvyko vienas 

susitikimas su Gruzijos Jaunimo ir Sporto ministerija dėl galimo bendradarbiavimo tarp Lietuvos itr 

Gruzijos jaunimo reikalų srityje. Planuoti pratęsti bendradarbiavimo protokolai su Norvegijos ir 

Velso atsakingomis ministerijomis nepratęsti dėl partnerių veiksmų.  

Iš viso suorganizuoti 7 renginiai pagal įgyvendinamus protokolus.  

Įgyvendinant susitarimą su Vokietijos Federacinės Respublikos Federalinės šeimos, 

senjorų, moterų ir jaunimo ministerija: 

o gegužės 2 – 6 dienomis Vokietijoje įvyko renginys „Ilgalaikės pagalbos jaunimui 

formavimas – keitimasis patirtimi su jaunimo reikalų koordinatoriais“, kuriame dalyvavo 4 Jaunimo 

reikalų koordinatoriai Lietuvos, 

o rugpjūčio 22-26 dienomis Lietuvoje, kurio metu įvyko susitikimai su Vytauto 

Didžiojo universiteto atstovais, VŠĮ "Actio Catholica Patria", Neringos m. savivaldybe ir kt. 

institucijomis, programos rėmuose buvo surengtas vienos dienos jaunimo reikalų koordinatorių 

kvalifikacijos kėlimo modulis tema „Socialinių erdvių analizė“, kuriame dalyvavo apie 35 jaunimo 

reikalų koordinatoriai.   

o surengta atranka į mokymų seminarą „Vokiečių kalba ir paslaugos jaunimui: 

pradedantiems“, kuriuose gegužės 7 - birželio 4 d. dalyvavo vienas atstovas iš Lietuvos; 

o atrinkti du atstovai iš Lietuvos į mokymų seminarą „Vokiečių kalba ir paslaugos 

jaunimui: pažengusiems“, kuris vyko š.m. rugpjūčio 27 d. – rugsėjo 24 d. 

Įgyvendinant 2009 m. vasario 16-18 d. Susitarimą tarp Flandrijos ir Lietuvos 

bendradarbiavimo jaunimo politikos srityje:  

o kovo 21-25 dienomis įgyvendintas tarptautinis renginys - seminaras „Tarpžinybinio 

bendradarbiavimo vystymas vietos lygmenyje“, kuriame dalyvavo po 5 atstovus iš Lietuvos, 

Latvijos, Estijos ir Flandrijos (Belgija). 
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o Spalio 3-7 dienomis buvo organizuotas tarptautinis renginys „Jaunimo centrų 

keitimasis patirtimi“, kuriame dalyvavo 6 Belgijos atstovai ir 17 dalyvių iš Lietuvos (savivaldybių 

ir jaunimo centrų darbuotojai, savanoriai). 

o Lapkričio 2-3 dienomis Departamento atstovai dalyvavo Rygoje (Latvija) Susitarimo 

tarp Flandrijos ir Lietuvos bendradarbiavimo jaunimo politikos srityje 2009 - 2011 m. 

įgyvendinimo įvertinime, kurio metu buvo parengtas ir pasirašytas naujas Baltijos šalių ir Flandrijos 

bendradarbiavimo susitarimas 2012-2014 metams.  

Gruodžio 10-13 dienomis Departamento atstovai kartu su Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos atstovu Gruzijos Sporto ir jaunimo ministerijos kvietimu vyko į Gruziją aptarti 

galimą bendradarbiavimą jaunimo reikalų srityje tarp Lietuvos ir Gruzijos.  

2011 m. buvo inicijuoti ir įgyvendinti 7 kiti tarptautinį aspektą turintys renginiai:  

o Gegužės 14-20 dienomis organizuotas tarptautinis renginys-seminaras „Neformalaus 

ugdymo metodai: seminaras apie užsiėmimų lauke naudojimą“, skirtą Vilniaus universiteto 

studentams, dirbantiems su jaunimu. Iš viso dalyvavo 20 jaunų specialistų.  

o Birželio 3 d. įvyko susitikimas su Trust For Community Outreach and Education 

(Pietų Afrikos Respublika) atstove Mercia Andrews, kurio metu buvo pasidalinta Lietuvos patirtimi 

mažinant socialinę atskirtį ir socialinių paslaugų jaunimui plėtojimu Lietuvoje, aptartos galimybės 

bendradarbiauti dėl socialinių paslaugų plėtros kaimiškosiose PAR vietovėse siekiant skurdo ir 

socialinės atskirties mažinimo.  

o Birželio 20 d. įvyko susitikimas su ilgalaikio tarptautinio projekto, kurį įgyvendina 

Vilniaus universitetas drauge su Velso universitetu, dalyviais iš Estijos, Norvegijos, Velso ir 

Lietuvos bei pristatyti jaunimo politiką Lietuvoje. Susitikime dalyvavo 15 dalyvių delegacija. 

o Spalio 6 d. Departamente vyko susitikimas su VšĮ “In Actio” ir Palestinos 

nevyriausybinių organizacijų atstovais aptarti jų bendrai vykdomą projektą. Susitikime dalyvavo 3 

Palestinos ir 1 Lietuvos atstovas.  

o Lapkričio 5 d. Departamente vyko susitikimas su LiJOT vykdomo projekto 

“Youth4Democracy”, kurio vienas iš partnerių yra ir Departamentas, dalyviais. Susitikimo metu 

buvo pristatyta Lietuvos jaunimo politika. Susitikime dalyvavo 21 asmuo: 6 Lietuvos, 5 Lenkijos, 5 

Latvijos, 5 Estijos atstovai.  

o Lapkričio 17-21 dienomis Departamentas kartu su LiJOT organizavo tarptautinį 

seminarą „Jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemos kūrimas“, kurio tikslas -  surinkti 

gerosios praktikos pavyzdžius apie jaunimo informavimo ir konsultavimo struktūrų veikimą ir 

kūrimą kitose Europos šalyse. Iš viso šiame seminare dalyvavo 25 dalyviai: 7 užsienio šalių 

ekspertai ir 18 dalyvių iš Lietuvos. 
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o Departamentas atliko dalyvių atranką į informacinį – pažintinį vizitą Vokietijoje 

(2012 m. vasario 5 – 11 d.), skirtą jaunimo organizacijų arba su jaunimu dirbančių organizacijų 

vadovams ir/ar valdybos nariams. Vizitas organizuojamas Vokietijos Federacinės Respublikos 

užsienio reikalų ministerijos, Vokietijos Federacinės Respublikos ambasados Lietuvoje bei Getės 

instituto bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.   

Asmenų dalyvavusių tarptautinėse veiklose ir įgijusių naujų kompetencijų skaičius – 107.  

 

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo (toliau – Fondas) veiklos organizavimas bei 

konkurso būdu projektų finansavimo konkurso organizavimas 

Iki 2011 m. sausio 21 d. buvo teikiamos paraiškos 2011 metų Fondo lėšomis finansuojamų 

projektų konkursui. Iš viso pateikta 40 paraiškų. Suorganizuoti 2 susitikimai su projektų paraiškas 

vertinusiais ekspertais, vykdyti kiti Fondo veiklos ir konkurso organizavimo administraciniai 

darbai. 

Vasario 22-23 dienomis įvyko 2010 metais įgyvendintų projektų įsivertinimo seminaras, 

skirtas aptarti įvykdytas veiklas, pateikti rekomendacijos Fondo veiklai. 

Balandžio 11-12 dienomis Varšuvoje vyko Fondo Komiteto posėdis, kurio metu buvo 

priimtas nutarimas dėl 2011 metų lėšomis finansuojamų projektų. Pritarta 13-os projektų iš 

Lietuvos biudžeto finansavimui ir paskirstyta 170 tūkst. Lt iš Lietuvos biudžeto. Šio Komiteto 

posėdžio pasiruošimui balandžio 5 d. įvyko susitikimas su Komiteto nariais iš Lietuvos. 

Balandžio 26-28 d. įvyko mokymų seminaras Fondo lėšomis 2011 metais finansuojamų 

projektų rengėjams ir įgyvendintojams, kurio tikslas gerinti ir užtikrinti įgyvendinamų projektų 

kokybę. 

Rugpjūčio 24-28 dienomis įvyko tarptautinis kontaktų užmezgimo seminaras 

„Develop2gether“, kuriame dalyvavo 10 Lietuvos atstovų iš skirtingų jaunimo ir su jaunimu 

dirbančių organizacijų. 

Vizituoti trys Fondo lėšomis 2011 m. finansuoti projektai. 

Lapkričio 29 d. Varšuvoje vyko Fondo Komiteto posėdis, kurio metu buvo priimti 

nutarimai: dėl 2012 metų Fondo lėšomis finansuotų projektų konkurso, dėl Fondo reglamento 

keitimo; apsvarstyta 2012 metų Fondo veikla.  

Gruodžio 7-8  dienomis įvyko 2011 metais įgyvendintų projektų į(si)vertinimo seminaras. 

Šiame seminare dalyvavo 22 dalyviai iš 10 Fondo lėšomis finansuotų projektų. 

Gruodžio 12 d. paskelbtas 2012 metų Fondo lėšomis finansuojamų projektų konkursas. 

Gruodžio 13 d. pradėjo veikti Fondo lietuviška internetinė svetainė www.ltpljaunimas.lt  
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Jaunimo politikos atstovavimas tarptautinėse darbo grupėse, institucijose bei 

organizacijose 

o Kovo mėn. Departamento atstovas dalyvavo Europos Tarybos koordinacinio 

komiteto jaunimo klausimais (CDEJ) 44-ajame posėdyje Strasbūre, Prancūzijoje. 

o Kovo mėn. Departamento atstovas dalyvavo Europos Sąjungos jaunimo politiką 

įgyvendinančių įstaigų direktorių susitikime Budapešte, Vengrijoje ir rugsėjo mėnesį Varšuvoje, 

Lenkijoje. 

o Kovo mėn. Departamento atstovas dalyvavo Europos Tarybos programavimo 

komiteto neeiliniame posėdyje Strasbūre, Prancūzijoje. 

o Birželio mėn. Departamento atstovas dalyvavo  Europos Tarybos programavimo 

komiteto 25- ajame posėdyje Strasbūre, Prancūzijoje. 

o Balandžio 27-30 d. Departamento atstovas dalyvavo renginyje „Darbas su jaunimu: 

Jaunimo darbingumo didinimas?“ Slovėnijoje. Seminare dalyvavo asmenys, tiesiogiai dirbantys su 

jaunimu, jaunimo politikos ekspertai, sprendimų priėmėjai bei tyrėjai. Seminaro metu buvo kalbėta 

apie kliūtis, kurios trukdo jaunimo įsidarbinimui bei bandyta rasti priemones, kurios padėtų įveikti 

kliūtis, pristatytas Slovėnijoje atliktas tyrimas jaunimo nedarbo tema. Rudenį SALTO-YOUTH 

organizuos konferenciją jaunimo nedarbo tema, šis seminaras buvo vienas iš žingsnių į 

konferenciją. 

o Rugsėjo 20 d. Departamento atstovas dalyvavo Europos priežiūros komiteto dėl 

struktūrinio dialogo su jaunais žmonėmis posėdyje (ESC).  

o Lapkričio 2 – 4 d. Departamento atstovas dalyvavo Vokietijos Brandenburgo žemes 

darbo su jaunimu kongrese Frankfurte prie Oderio (Vokietija), kuriame skaitytas pranešimas tema 

"Darbo su jaunimu procesai Lietuvoje".  

o Spalio  4- 6 d. Departamento atstovas dalyvavo susitikime, skirtame gerosios 

patirties apsikeitimams, kaip įgyvendinant struktūrinių fondų paramą yra skatinamas verslumas per 

mikrokreditų sistemą (Berlynas, Vokietija).  

o Spalio 12 d. Departamento atstovas dalyvavo Baltijos Jūros Valstybių Tarybos 

Ekspertinei jaunimo darbo grupės susitikime Berlyne (Vokietija), kuriame priimtas susitarimas dėl 

darbo grupės veiklos pratęsimo 2012 metams, o tolimesnė darbo grupės ateitis priklausys nuo to, ar 

ir kaip Rusija perims šios darbo grupės pirmininkavimą nuo 2012 m. liepos 1 d. (tikėtina, kad ši 

darbo grupė veiks tik iki 2012 m. pabaigos).     

o Spalio 19-21 d. Departamento atstovas dalyvavo kasmetinėje Europos jaunimo 

politikos žinių centro korespondentų darbo grupės susitikime Briuselyje, Belgija.  
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o Lapkričio 14-16 d. Departamento atstovas dalyvavo Jaunimo darbo ir neformalaus 

mokymosi pripažinimo simpoziume, kuris vyko Strasbūre (Prancūzija).  

o Spalio 16 – 20 dienomis Departamento atstovas dalyvavo  Europos Tarybos 

koordinacinio komiteto jaunimo klausimais (CDEJ) 45-ajame posėdyje Budapešte (Vengrija). 

o Gruodžio 4-8 d. Departamento atstovas dalyvavo  Europos Tarybos programavimo 

komiteto 26- ajame posėdyje Strasbūre, Prancūzijoje. 

o Nuolat rengtos  pozicijos dokumentams, svarstomiems Europos Sąjungos Tarybos 

Jaunimo darbo grupėse, ir Departamento atstovas dalyvavo šioje darbo grupėje (8 kartai). 

Iš viso Lietuvos jaunimo politika tarptautinėse darbo grupėse/ susitikimuose  buvo 

atstovauta 21 kartą.  

 

Europos Sąjungos formuojamos jaunimo politikos stebėsena ir integravimas į 

Lietuvoje vykdomą jaunimo politiką.  

Gruodžio 14-15 dienomis Departamentas organizavo seminarą savivaldybių Jaunimo reikalų 

koordinatoriams Renginio metu buvo pristatytos šių metų Europos Sąjungos politikos tendencijos 

bei kitų metų prioritetai, bendra švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus visiems“, 

Savanorystės metų įgyvendinimo rezultatai Lietuvoje, Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų 

solidarumo metų veiklos, Jaunimo reikalų departamento 2012 m. veiklos gairės, neformalaus vaikų 

švietimo kaitos kryptys ir praktinis įgyvendinimas. Aktyviai diskutuota struktūrinio dialogo 

įgyvendinimo savivaldybėse, kompetencijų, įgytų per neformalųjį mokymąsi, Europos vyresnių 

žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metų, trūkstamų duomenų savivaldybėse bei jaunimo 

informavimo ir konsultavimo regionuose, temomis. 

Kitų darbinių susitikimų metu su įvairių ministerijų, savivaldybių, nevyriausybinių 

organizacijų atstovais, buvo pristatyti / aptarti ES lygmeniu priimami dokumentai, sprendimai 

jaunimo politikos srityje, būsimas Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungai.  

 

Darbas su Lietuvos jaunimu užsienyje ir jaunais pasaulio lietuviais 

Įvyko 6 susitikimai su Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos atstovybės Lietuvoje direktore bei 

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos pirmininku, siekiant aptarti, derinti 2011 metų veiklas bei 2012 

metų planus.  

Pateikta informacija apie Lietuvos jaunimo politiką informaciniam tinklui, skirtam Lietuvos 

jaunimui užsienyje. 

IV ketvirtį Departamentas inicijavo Lietuvos jaunimą užsienyje atstovaujančių organizacijų 

(jaunimo sąjungų) veiklos efektyvumo vertinimo analizę, jaunimo sąjungų tobulinimo metodiką, 
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mokymus Pasaulio lietuvių jaunimo organizacijai Lietuvoje ir konsultacijas dėl jų tobulinimo plano 

dviem jaunimo sąjungom užsienyje (Vokietijos ir Gruzijos). Atlikta analizė parodė, kad dauguma 

sąjungų veiklą planuoja tik trumpalaikiu laikotarpiu, organizacijų struktūra silpnai išvystyta, trūksta 

kompetencijų, kaip vystyti organizacijas, pritraukti finansus ir pan., todėl būtinas tolimesnis 

nuoseklus darbas su užsienio lietuvių jaunimo sąjungomis.  

 

 

Priemonė: Konkurso būdu skirti finansinę paramą jaunimo ir su jaunimu 

dirbančių organizacijų programoms ir projektams.  

 

Buvo baigti vykdyti 6 jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų programų ir projektų 

finansavimo konkursai – sudarytos paraiškų vertinimo komisijos, surengtas paraiškų vertinimas bei 

paskelbti konkurso rezultatai; 2011 m. pasikeitus Socialinės apsaugos ir darbo ministro 

pavedimams Departamentui ir Socialinių paslaugų ir priežiūros departamentui prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD), konkurso būdu finansuotų organizacijų sutarčių 

administravimas perduotas SPPD. Siekiant, kad tiek SPPD, tiek ir organizacijoms procedūros būtų 

aiškesnės, buvo inicijuojami susitikimai su SPPD, perduodamos finansuojamų projektų paraiškos, 

susiję dokumentai.  

 

Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos finansavimo 2011 

metais konkursas: paraišką pateikė 1 organizacija, įvertinus jos paraišką, įgyvendinimui paskirta 

180 tūkst. Lt. 

Jaunimo organizacijų potencialo plėtojimo programų finansavimo 2011 metais konkursas. 

Konkursui pateikta 20 paraiškų, 1 organizacijos paraiška atmesta dėl neatitikimo formaliems 

reikalavimams. Atsižvelgiant į 2010 m. sutartinių įsipareigojimų vykdymą, numatomą 2011 m. 

programos turinį, priimtas sprendimas finansuoti 19 nacionalinių jaunimo organizacijų, joms 

paskirstyti 360.100,00 Lt. 

Jaunimo veiklos regionuose plėtojimo ir regioninių jaunimo organizacijų tarybų potencialo 

stiprinimo programų finansavimo 2011 metais konkursas. Konkursui pateikta 13 paraiškų. 

Atsižvelgiant į 2010 m. sutartinių įsipareigojimų vykdymą, numatomą 2011 metų programos turinį, 

priimtas sprendimas finansuoti 9 regionines jaunimo organizacijų tarybas ir joms paskirstyti 

140.000,00 Lt. 

Atvirų jaunimo centrų veiklos programų 2011 m. finansavimo konkursas. Konkursui iš viso buvo 

pateikta 14 paraiškų, iš jų, remiantis programų atitikimu Atvirų jaunimo centrų ir erdvių 
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koncepcijai, konkurso prioritetams bei kokybe, finansuotos 9 programos; organizacijoms iš viso 

paskirstant 110 tūkst. litų 

Parengti Atvirų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimo konkurso 2011 m. konkurso 

nuostatai, jie suderinti su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kovo 30 d. patvirtinti 

Departamento direktoriaus įsakymu bei paskelbti Valstybės žiniose. Konkursui paraiškas pateikė 11 

įstaigų ir organizacijų, iš jų buvo finansuotos 9 paraiškos, konkurso būdu paskirstyta 44.600 Lt. 

Parengti Jaunimo organizacijų veiklos plėtojimo projektų finansavimo 2011 metais konkurso 

nuostatai. Finansuoti du projektai už 12.400 Lt. 

 

III ketv. Departamente buvo sudaryta vidinė darbo grupė, kuri parengė tipinius finansavimo 

konkursų nuostatus bei kitus susijusius dokumentus: komisijos, vertinančios finansuojamų projektų 

paraiškas, darbo reglamentą, tipinę paraiškos formą. Taip pat Departamento direktoriui pateiktos 

rekomendacijos dėl kitų dokumentų galimo rengimo.  

Minėtų konkursų organizavimo efektyvumui ir kokybei užtikrinti, 2011 m. buvo organizuoti 11 

komisijų, vertinančių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų programinės ir projektinės 

veiklos finansavimo konkursams pateiktas programas ir projektus, posėdžių. 

Gruodžio mėn. parengti finansavimo konkursų nuostatai: Jaunimo organizacijų stiprinimo 

programų finansavimo 2012 metais; Regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo programų 

finansavimo 2012 metais; Atvirų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2012 metais; 

Atvirų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimo 2012 metai; Jaunimo koordinacinės veiklos ir 

jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos finansavimo 2012 metais. 

 

 
Priemonė: Įgyvendinti Nacionalinės jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo 

2088-2012 metų programos priemones.  

 

2011 m. kovo mėn. 24 d. paskelbtas Jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo projektų 

finansavimo 2011 metais konkursas, kurio tikslas – finansuoti projektus, skatinančius jaunimo 

užimtumą (ypač vasaros metu), kuriuo ugdomi tiek praktiniai įgūdžiai savo jėgomis kurti produktus 

arba paslaugas, tiek gebėjimai juos realizuoti rinkoje. Didžiausia vienam projektui galima skirti 

suma – 7,5 tūkst. litų. Iš viso gautos 47 projektų paraiškos. Dėl neatitikimo konkurso nuostatuose 

keliamiems reikalavimams, buvo atmestos 5 organizacijų paraiškos. Finansuoti 7 organizacijų 

projektai. Projektų finansavimui konkurso būdu buvo skirta 45 tūkst. litų. Sutarčių pasirašymas 

perduotas Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo 
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ministerijos. Įgyvendinant Nacionalinės jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo 2008-2012 metų 

programos priemonę Nr. 3.3. „Organizuoti renginius, kuriuose valstybės institucijos ir socialiniai 

partneriai galėtų dalytis verslumo skatinimo patirtimi, supažindinti visuomenę su programa, jos 

priemonėmis ir rezultatais, rengti palankią verslui jaunimo ir visuomenės nuomonę formuojančius 

renginius ar akcijas“, 2011 m. spalio mėn. 14-15 d. vyko 2011 m. finansuotų Jaunimo verslumo 

ugdymo ir skatinimo projektų aptarimo seminaras, kurio tikslas – pasidalinti ir aptarti dalyvavimo 

patirtis bei pasiektus rezultatus finansuotų projektų veiklose, efektyvinti organizacijų 

bendradarbiavimą siekiant kuo sėkmingesnio jaunų žmonių nedarbo klausimų sprendimo per 

jaunimo verslumo ugdymą ir skatinimą, aptarti projektų veiklų tęstinumo galimybes. Pagrindinė 

rekomendacija – organizuoti kokybinį seminarą po finansavimo rezultatų paskelbimo.  

Jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo darbo grupė.  

Siekiant derinti ir koordinuoti įvairių institucijų ir organizacijų nuomones ir veiksmus 

jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo klausimais bei stebėti jaunimo verslumo ugdymo ir 

skatinimo bei verslo padėties pokyčius, skleisti informaciją bei teikti pasiūlymus dėl Nacionalinės 

jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo 2008-2012 m. programos tęstinumo poreikio, siektinų tikslų 

ir uždavinių, įvairių institucijų ir organizacijų bendradarbiavimo galimybių, 2011 m. gruodžio mėn. 

13 d. suorganizuotas Jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo darbo grupės posėdis, kurio metu 

darbo grupės nariai pristatė 2011 m. įgyvendintas bei 2012 m. planuojamas įgyvendinti veiklas 

jaunimo verslumo srityje.  

Įgyvendinant Nacionalinės jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo 2008-2012 metų 

programos priemonę Nr. 2.2. „Sukurti ir plėtoti jaunimo verslumo informacinį ir mentorystės 

tinklą“, 2011 m. lapkričio 30 d. Ūkio ministerijai buvo išsiųstas raštas Nr. 2S-1039-(5.2) „Dėl 

informacijos pateikimo“ apie Programos 2.2. priemonės įgyvendinimą. Ūkio ministerija 2011 m. 

gruodžio mėn. 14 d. raštu NR. (16.3-41)-3-6688 informavo, kad netaiko konkrečių priemonių 

kuriant verslumo informacinį ir mentorystės tinklą, tačiau VšĮ „Versli Lietuva“ interneto puslapyje 

www.verslilietuva.lt yra talpinama visa aktuali informacija, susijusi su verslo pradžia, parama 

verslui bei jo plėtra. Teikiamomis paslaugomis gali naudotis visi norintys ir nemokamai, 

nepriklausomai nuo amžiaus ir kitų aplinkybių. Aktuali informacija verslui taip pat prieinama per 

Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro portalą „Verslo vartai“ (www.verslovartai.lt). 

Įgyvendinant Nacionalinės jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo 2008-2012 metų 

programos priemonę Nr. 1.9. „Parengti ir leisti kasmetinį leidinį apie sėkmingą jaunimo verslą ir jį 

skleisti verslumą skatinančiose institucijose“, 2011 m. sudarytas Jaunimo reikalų departamento prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo projektų, 

finansuotų 2011 metais, pateiktas 2012 m. vasario 15 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. 
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Priemonė: Įgyvendinti Nacionalinės antidiskiriminacinės 2009-2011 metų 

programos priemones 

Pagal lapkričio 2 d. sudarytą sutartį su VšĮ Vaikų linija parengta metodinė medžiaga skirta 

organizuotų jaunimo asociacijų nariams ir jų bendraamžių švietimui antidiskriminacijos, 

tolerancijos, pagarbos žmogui ugdymo klausimais. Metodikoje aptariamos: vyresniųjų klasių 

mokinių diskriminacijos formos, jų identifikavimas, ypatybės; pagarba kitam asmeniui. Jos 

ugdymas; diskriminacinio elgesio pasekmės; elektroninės patyčios; visuomenės požiūris į 

diskriminaciją; šeimos, nevyriausybinio sektoriaus vaidmuo formuojant toleranciją, ugdant pagarbą 

kitam žmogui; ir kt. temos. Taip pat suorganizuoti dveji mokymai: Alytuje ir Šiauliuose, kurių metu 

- mokyta jaunimo asociacijų, jaunimo atstovus naudotis parengta metodika, kelti jų kompetenciją, 

įgalinti mokymų dalyvius vykdyti neformalųjį švietimą antidiskriminacijos ir tolerancijos, pagarbos 

žmogui ugdymo klausimais. 

Pagal lapkričio 28 d. sudarytą sutartį su asociacija Lietuvos moksleivių sąjunga organizuoti 

dveji mokymai Vilniuje, skirti jauniems žmonėms apie patyčių prevenciją vyresniame 

mokykliniame amžiuje, toleranciją ir pagarbos ugdymą. 
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1 Priedas: Vertinimo kriterijų suvestinė 

 

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais 
vertinimo kriterijais: 

    

Tikslas: Sudaryti palankias sąlygas jaunimui būti aktyvia visuomenės dalimi ir skatinti 
jaunimo socializacijos procesus 

Rezultato Kriterijai: Planuoti Pasiekti  

Metinio 
plano 
įvykdymas, 
proc. 

Įvairių jaunimo 
organizacijų veiklose 
dalyvaujančio jaunimo 
dalis iš viso jaunimo 
skaičiaus, proc. 

12 12 100 

Jaunimo, dalyvaujančio 
verslumą 
skatinančiuose 
projektuose,  
mokymuose, 
renginiuose, skaičiaus 
didėjimas, palyginti su 
praėjusiais metais, 
proc.  

15    

Priemonė. Suderinus su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, atstovauti jaunimo 
politiką  tarptautinėse darbo grupėse, institucijose bei organizacijose, inicijuoti ir 
įgyvendinti tarptautinius protokolus, projektus ir renginius jaunimo politikos srityje, 
inicijuoti ir įgyvendinti tarpžinybinę ir tarpsektorinę veiklą, programas ir priemones. 

Produkto kriterijai: Planuoti Pasiekti 

Metinio 
plano 
įvykdymas, 
proc. 

Lietuvos-Lenkijos 
fondo projektuose 
dalyvaujančių ir 
gerosios praktikos 
įgijusių bei jų 
pritaikiusių jaunų 
žmonių skaičius 5000 252 (tiesioginių dalyvių) 5,04 
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Savivaldybių, kuriose 
yra sudarytos ir veikia 
Jaunimo reikalų 
tarybos ar kitos 
jaunimo asocijuotos 
struktūros, skaičius 55 56 101,82 
Su jaunimu dirbančių 
asmenų, dalyvavusių 
seminaruose, 
mokymuose ir kituose 
renginiuose, skirtuose 
jų kvalifikacijai darbe 
su jaunimu kelti, 
skaičius 400 400 100,00 
Valstybės ir 
savivaldybių institucijų 
bei nevyriausybinių 
organizacijų, 
dalyvaujančių 
vykdomoje jaunimo 
politikos srityje, 
skaičius 160 160 100,00 
Veiklų rodikliai Planuoti Pasiekti Metinio 

plano 
įvykdymas, 

proc. 

  Jaunimo darbuotojo aprašo 
rengimui,  Nacionalinės 
jaunimo verslumo ugdymo 
ir skatinimo 2008-2012 
metų programos 
įgyvendinimo stebėsenai ir 
Mokinių savivaldos 
formaliajame švietime 
sudarytos  darbo grupės - 3 
Jaunimo darbuotojo aprašas 
– 1  

Organizuotas 3-ų darbo grupių 
posėdis, parengtas Jaunimo 
darbuotojų aprašas. 

100 proc.  

  Jaunimo klausimų 
atstovavimas 9 darbo 
grupėse sudarytose  prie 
įvairių ministerijų ir 
departamentų  

9 darbo grupės 100 proc.  

  Surengtų posėdžių skaičius 
– 4  

4 JRT posėdžiai 100 proc.  

  Konsultuotų organizacijų 
skaičius – 22  

70 jaunimo ir su jaunimu 
dirbančių organizacijų skaičius 

318,18 proc.  

  Jaunimo ir su jaunimu 
dirbančių organizacijų 
plėtrai skirtų renginių 
skaičius – 4  

4 renginiai 100 proc.  



26 
 

  2012 m. jaunimo ir su 
jaunimu dirbančių 
organizacijų  programų ir 
projektų finansavimo 
konkursų   nuostatų  
parengimas  ir konkursų 
skelbimas – 5   

Vykdyti 6 jaunimo ir su jaunimu 
dirbančių organizacijų programų 
ir projektų finansavimo konkursai 
– sudarytos paraiškų vertinimo 
komisijos, surengtas paraiškų 
vertinimas bei paskelbti konkurso 
rezultatai; sutarčių 
administravimas perduotas 
Socialinių paslaugų priežiūros 
departamentui prie SADM. 2012 
m. parengti dokumentai 5 jaunimo 
ir su jaunimu dirbančių 
organizacijų programų ir projektų 
finansavimo konkursams. 

  

  Surengtų komisijų, 
vertinančių jaunimo ir su 
jaunimu dirbančių 
organizacijų programinės  
ir projektinės veiklos 
finansavimo konkursams 
pateiktas programas  ir 
projektus, posėdžių skaičius 
– 9 

11 posėdžių 122,22 proc. 

Savivaldybių jaunimo 
reikalų koordinatorių 

informavimas, 
konsultavimas ir 

kvalifikacijos kėlimas 
jaunimo politikos 

formavimo ir įgyvendinimo 
savivaldybėse klausimais 

Suorganizuotų seminarų ir 
kitokių renginių skaičius – 
4  

5 seminarai 125 proc. 

Suteikta individualių 
konsultacijų jaunimo 
politikos klausimais – 144   

156 konsultacijos 108,33 proc. 

Renginių, skirtų 
savivaldybių jaunimo 
reikalų tarybų veiklų 
efektyvinimui, skaičius – 5  

15 renginių 300 proc. 

Atvirų jaunimo centrų ir 
erdvių plėtojimas ir naujų 

kūrimas savivaldybėse 

Individualių konsultacijų 
skaičius – 60 

60 konsultacijų 100 proc.  

Renginių skirtų atvirų 
jaunimo centrų ir erdvių 
plėtrai skaičius – 3  

5 renginiai 166,67 proc. 

Kvalifikacijos kėlimui 
skirtų renginių skaičius – 3  

3 renginiai 100 proc.  

  Individualių metodinių 
konsultacijų 
organizacijoms, 
finansuotoms pagal atvirų 
jaunimo centrų ir erdvių 
veiklų finansavimo 
konkursus  skaičius – 20 

21 konsultacija 105 proc. 
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  Bendri renginiai,  
iniciatyvos ir kitos 
bendradarbiavimo formos 
jaunimo nusikalstamumo, 
žalingų įpročių prevencijos 
efektyvinimo,  , jaunimo 
profesinio orientavimo, 
įsidarbinimo, sėkmingo 
perėjimo iš švietimo į darbo 
rinką, jaunimo kultūrinei 
saviraiškai  ir užimtumui 
plėtojimo, neformalaus 
ugdymo koncepcijos 
rengimo;  darbo su jaunimu 
plėtojimo steigiant 
daugiafunkcinius centrus 
savivaldybėse; pilietinio 
ugdymo, specialistų 
kvalifikacijos tobulinimo ir 
kt. klausimais – 37 

96 susitikimai 259,46 proc. 

  Renginių mokinių 
savivaldos klausimais 
organizavimas – 2  

2  100 proc.  

  Bendri renginiai,  
iniciatyvos ir kitos 
bendradarbiavimo formos 
su Nacionaline jaunimo 
reikalų koordinatorių 
asociacija, Lietuvos 
savivaldybių asociacija, 
Lietuvos kultūros 
darbuotojų asociacija, 
Lietuvos seniūnų asociacija 
jaunimo politikos 
įgyvendinimo 
savivaldybėse stebėsenos ir 
regioninės jaunimo 
politikos plėtros klausimais 
– 20 

32 renginiai, susitikimai ir pan.   160 proc. 

  Praktinio atviro darbo su 
jaunimu organizavimo gido 
leidyba – 1   

1 gidas 100 proc.  

  Informacinės-metodinės 
medžiagos teisiniais 
klausimais darbe su 
jaunimu parengimas – 1  

1 metodinė medžiaga 100 proc.  

  Medžiagos apie jaunimo 
subkultūras parengimas – 1  

1 medžiaga apie jaunimo 
subkultūras 

100 proc.  

  Kitų informacinių –
metodinių leidinių leidyba 

1 rekomendacijos dėl ilgalaikės 
pagalbos jaunimui formavimo 

100 proc.  

  Parengtas jaunimui ir 
dirbantiems su jaunimu 
patrauklus ir informatyvus 
tinklapis, kuriame veiktų 
virtuali jaunimo 
konsultavimo sistema – 1 

1 100 
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  Išplėstinės aktualios 
medžiagos jaunimui 
aktualiais klausimais 
parengimas ir platinimas - 3 

3 100 

  Nuolatinis jaunimo ir 
institucijų, visuomenės 
informavimas apie 
Departamento veiklą. 

įgyvendinta  100 

  Kitų institucijų, 
organizacijų atliekamų 
tyrimų, analizių, kitos 
informacinės medžiagos, 
susijusios su jaunimu, 
surinkimas ir analizė - 1 

1 100 

  Įgyvendinamų tarptautinio 
bendradarbiavimo 
protokolų skaičius – 3 

2 66 

  Įgyvendinant protokolus, 
surengtų renginių skaičius – 
8 

7 87,5 

  Asmenų, dalyvavusių 
tarptautinėse veiklose ir 
įgijusių naujų 
kompetencijų, kurios 
tiesiogiai taikomos 
vykdomoje veikloje / darbe 
skaičius – 50 

107 214 

  Kitų tarptautinį aspektą 
turinčių surengtų renginių 
skaičius – 2 

7 350 

  Lietuvos ir Lenkijos 
jaunimo mainų fondo 
lėšomis 2011 m. ir 2012 m. 
finansuojamų projektų 
konkursų organizavimas - 2  

2 100 

  Lietuvos ir Lenkijos 
jaunimo mainų fondo 
Lietuvoje administravimas 

įgyvendinta  100 

  Vizitų skaičius, 
atstovaujant Lietuvos 
jaunimo politiką 
(dalyvavimas Jaunimo 
darbo grupėje, Europos 
jaunimo valdymo komitete, 
Europos jaunimo politikos 
pažinimo tinklo 
susitikimuose, Generalinių 
direktorių konferencijose, 
Baltijos jūros regiono 
ekspertinėje jaunimo darbo 
grupėje ir kt.) – 10  

20 210 

  Dalyvavimo Baltijos jūros 
regiono ekspertinėje darbo 
grupėje užtikrinimas – 1 

1 100 
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  Darbinių susitikimų ir kitų 
renginių skaičius, aptariant 
visus ES lygmeniu 
priimamus dokumentus, 
sprendimus, siekiant juos 
sisteminti ir analizuoti bei 
tinkamai informuoti 
socialinius partnerius, tokiu 
būdu užtikrinant priimamų 
sprendimų įgyvendinimą 
Lietuvoje – 4 

4 100 

  Informacinio tinklo skirto 
Lietuvos jaunimui 
užsienyje palaikymas – 1 

1 100 

  Pasaulio lietuvių jaunimo 
organizacijos Lietuvoje 
stiprinimas – 1 

1 100 

  Mokymų skaičius Lietuvos 
jaunimo užsienyje 
atstovaujančioms 
organizacijoms siekiant jų 
institucinio stiprėjimo - 2 

2 100 

  Finansuojamų jaunimo ir su 
jaunimu dirbančių 
organizacijų veiklos 
stebėsenos ir kokybės 
kontrolės sistemos 
išbandymas – 189 projektų 
vertinimas. 

189 projektų vertinimai 100 proc.  

  Mokymų jaunimo 
organizacijų atstovams 
pagal paruoštą programą 
organizavimas – 10 
mokymų 150 asmenų. 

150 asmenų 10 mokymų 100 proc.  

  Renginių jaunimo politikos 
įgyvendinimo ir 
informacijos sklaidos 
klausimais organizavimas – 
3 

3 renginiai 100 proc.  

  Apskrito stalo diskusijų 
organizavimas asocijuotų 
jaunimo nevyriausybinių 
organizacijų ir jaunimo 
reikalų tarybų veiklos 
efektyvumui didinti – 5 

5 renginiai 100 proc.  

  Tarptautinės patirties 
perėmimo renginių 
organizavimas, skirtų 
išsiaiškinti kaip plėtoti 
jaunimo centrų veiklos 
metodikas – 2 

1 renginys 50 proc.  

  Parengtų koncepcijų 
įgyvendinimas 
savivaldybėse – 4 

4 koncepcijos 100 proc.  
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  Akreditavimo mechanizmo 
parengimas organizacijoms, 
galinčioms sertifikuoti 
jaunimo darbuotojus – 1 

1 akreditavimo mechanizmas 100 proc.  

  Jaunimo darbuotojų 
sertifikavimo sistemos 
išbandymas – 100 jaunimo 
darbuotojų 

100 jaunimo darbuotojų 100 proc.  

  Bendradarbiavimo 
strategijos parengimas ir 
išbandymas – 1 

1 bendradarbiavimo strategija 100 proc.  

  Parengti jaunimo 
problematikos tyrimai 
savivaldybėse – 30 

10 tyrimų 33 proc. 

  Suorganizuotas tarptautinės 
patirties perėmimo 
renginys, skirtas 
išsiaiškinti, kaip užtikrinti 
nuoseklią jaunimo 
situacijos apžvalgą–1 

0 renginių 0 proc. 

  Atlikti jaunimo politikos 
įgyvendinimo 
savivaldybėse kokybės 
vertinimai  - 30 

34 vertinimai 113 proc. 

  Atlikta analizė apie 
tarpžinybinį 
bendradarbiavimą 
nacionaliniu lygmeniu 
jaunimo politikos srityje – 
1 

1 analizė 100 proc.  

  Atlikti jaunimo 
organizacijų veiklos 
kokybės įvertinimai – 6. 

0 įvertinimų 0 proc. 

  Suorganizuoti mokymai, 
skirti didinti jaunimo ir su 
jaunimu dirbančių 
organizacijų atstovų 
kompetencijas – 5 

1 mokymai 20 proc. 

  Atlikti dirbančių su 
jaunimu darbuotojų 
kompetencijų įvertinimai – 
300 

0 įvertinimų 0 proc. 

  Sudaryti jaunimo problemų 
sprendimo planai 
savivaldybėse – 20 

0 planų 0 proc. 

  Parengi straipsniai, skirti 
viešinti projektą – 6 

5 straipsniai 83 proc. 

Priemonė. Įgyvendinti Nacionalinės jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo 2008-2012 
metų programos priemones. 

Produkto kriterijai: Planuoti Pasiekti 

Metinio 
plano 
įvykdymas, 
proc. 



31 
 

Jaunimo, dalyvaujančio 
verslumą 
skatinančiuose 
projektuose,  mokymo 
renginiuose, 
remiamuose JRD 
įgyvendinant 
programos priemones, 
skaičius 

610 155 

25,41 
Veiklų rodikliai Planuoti Pasiekti Metinio 

plano 
įvykdymas, 

proc. 
  Jaunimo verslumo 

skatinimo projektų 
konkurso  nuostatų  
parengimas  ir konkurso 
paskelbimas - 1  

1 konkursas 100 proc.  

  Surengtų komisijų, 
vertinančių jaunimo    
organizacijų projektinės 
veiklos finansavimo 
konkursui pateiktas 
paraiškas,  posėdžių 
skaičius – 2  

2 komisijos posėdžiai 100 proc.  

  Bendri renginiai,  
iniciatyvos ir kitos 
bendradarbiavimo formos 
su valstybės institucijomis 
ir socialiniais partneriais  
siekiant dalintis informacija 
ir gerąja patirtimi jaunimo 
verslumo klausimais – 1  

1 renginys 100 proc.  

Priemonė. Sudaryti sąlygas Jaunimo reikalų departamento (toliau - Departamentas)  
veiklai 
Veiklų rodikliai Planuoti Pasiekti Metinio 

plano 
įvykdymas, 

proc. 
3. Sudaryti sąlygas Jaunimo 
reikalų departamento (toliau 
- Departamentas)  veiklai 

Informuotų institucijų, 
įstaigų, jaunimo ir su 
jaunimu dirbančių 
organizacijų skaičius - 54 

160 296 proc. 

  Informuotų ir konsultuotų 
savivaldybių jaunimo 
reikalų koordinatorių 
skaičius - 60 

60 100 proc.  

  Apsilankymų skaičius 
svetainėje www.jrd.lt – 
700.000 iš jų – unikalių 
lankytojų skaičius – 60.000 

90.648 lankytojai, 1208461 
apsilankymas 

~150 proc. 
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  Informacinių planų apie 
mėnesio ir savaitės 
Departamento veiklas 
teikimas Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerijai - 60 

60 100 proc.  

  Pateiktų pasiūlymų 
galiojantiems teisės aktams 
ir rengiamiems teisės aktų 
bei planavimo dokumentų 
projektams skaičius - 6 

7 116 proc. 

  Parengtų veiklos planų 
skaičius – 1 

1 100 proc.  

  Parengtų veiklos, 
dalyvavimo tarpžinybinėse 
programose ir kitų ataskaitų 
skaičius – 12 

12 100 proc.  

  Atliktas korupcijos 
pasireiškimo tikimybės 
įstaigoje nustatymas - 1 

1 100 proc.  

  Išsiųstų raštų skaičius – 700 1104 158 proc.,                                                                       
 

137 proc.   Gautų raštų skaičius – 400 547 

  Sutarčių ir kitų dokumentų, 
atitinkančių raštvedybos 
taisykles, dokumentų 
rengimo ir teisės aktų 
rengimo rekomendacijas  - 
100 proc. 

100 proc. 100 proc.  

  Sudarytas laikino 
saugojimo bylų sąrašas – 1; 

1 100 proc.  

  Sudarytas registrų sąrašo 
papildymas-1, sutvarkyti 
dokumentų registrai -30 

Sudarytas registrų sąrašo 
papildymas-1, sutvarkyti 
dokumentų registrai -30 

100 proc.  

  Sudarytas ir patvirtintas 
dokumentacijos planas,  – 1 
ir dokumentacijos plano 
suvestinė – 1 
dokumentacijos papildymo 
plano projektas – 1 

Sudarytas ir patvirtintas 
dokumentacijos planas,  – 1 ir 
dokumentacijos plano suvestinė – 
1 dokumentacijos papildymo 
plano projektas – 1 

100 proc.  

  Atlikta skyriuose esančių 
dokumentų bylų būklės 
analizė ir archyvo 
saugyklose esančių 
dokumentų ekspertizė – 1 

Atlikta skyriuose esančių 
dokumentų bylų būklės analizė ir 
archyvo saugyklose esančių 
dokumentų ekspertizė – 1 

100 proc.  

  Patvirtinti įgaliojimai 
tvarkomosios organizacinės 
veiklos klausimais  

Patvirtinti įgaliojimai 
tvarkomosios organizacinės 
veiklos klausimais  

100 proc.  

  2011 m. viešųjų pirkimų 
planas parengimas ir 
nuolatinis tikslinimas – 1 

2011 m. viešųjų pirkimų planas 
parengtas ir nuolat tikslinamas – 1 

100 proc.  
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  Viešųjų pirkimų komisijos 
posėdžių organizavimas 
(parengta posėdžių 
medžiaga, komisijų 
posėdžio protokolai, 
išnagrinėti tiekėjų 
pasiūlymai ir pretenzijos, 
priimti sprendimai) – 50  

Viešųjų pirkimų komisijos 
posėdžių organizavimas (parengta 
posėdžių medžiaga, komisijų 
posėdžio protokolai, išnagrinėti 
tiekėjų pasiūlymai ir pretenzijos, 
priimti sprendimai) – 131 

262 proc. 

  Departamento prekių,  
paslaugų ir darbų viešųjų 
pirkimų dokumentų 
parengimas, tiekėjų 
apklausos pažymų 
pildymas 

Parengti Departamento prekių, 
paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų 
dokumentai, užpildytos tiekėjų 
apklausos pažymos 

100 proc.  

  Sutarčių projektų su prekių, 
paslaugų tiekėjais, darbų 
vykdytojais parengimas 

Sutarčių projektų su prekių, 
paslaugų tiekėjais, darbų 
vykdytojais parengimas - 204 
sutartys 

100 proc.  

  Ataskaitų Viešųjų pirkimų 
tarnybai pateikimas: dėl 
2010 m. vykdytų mažos 
vertės pirkimų  – 1; 

1 ataskaita 100 proc.  

  Viešųjų pirkimų vykdymo 
procedūrų ataskaitų – 10; 

10 ataskaitų 

  Patvirtintas 2011 m. 
Departamento valstybės 
tarnautojų ir darbuotojų 
dirbančių pagal darbo 
sutartis kasmetinių atostogų 
planas – 1 

1 planas 100 proc.  

  Suorganizuoti konkursai 
laisvoms valstybės 
tarnautojų bei darbuotojų 
dirbančių pagal darbo 
sutartis vietoms užimti 

2 konkursai 100 proc.  

  Direktoriaus pavaduotojo 
teikimu parengti įsakymai 
dėl valstybės tarnautojų ir 
pagal darbo sutartis 
dirbančių darbuotojų 
atostogų, priedų ir 
priemokų prie tarnybinio 
atlyginimo bei vienkartinių 
išmokų skyrimo, skatinimo 
ir nuobaudų skyrimo 

nuolat 100 proc.  

      

  Sudarytos ir nutrauktos 
darbo sutartys 

pagal poreikį 100 proc.  

  Tvarkoma Departamento 
valstybės tarnautojų įskaita 
(registras), Pildomos 
VATIS, VATARAS ir 
Personalo valdymo ir darbo 
užmokesčio skaičiavimo 
taikomoji sistema 
PASKATA 

Tvarkoma Departamento 
valstybės tarnautojų įskaita 
(registras), Pildomos VATIS, 
VATARAS ir Personalo valdymo 
ir darbo užmokesčio skaičiavimo 
taikomoji sistema PASKATA 

100 proc.  
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  Departamento valstybės 
tarnautojų ir darbuotojų 
dirbančių pagal darbo 
sutartis asmens bylų ir 
pažymėjimų tvarkymas 

nuolat 100 proc.  

  Pildomi Departamento 
darbuotojų darbo laiko 
apskaitos žiniaraščiai 

nuolat 100 proc.  

  Patvirtintas 2011 m. 
Departamento valstybės 
tarnautojų ir darbuotojų 
dirbančių pagal darbo 
sutartis mokymų planas 

Patvirtintas 2011 m. 
Departamento valstybės 
tarnautojų ir darbuotojų dirbančių 
pagal darbo sutartis mokymų 
planas 

100 proc.  

  Mokymų skaičius, į kuriuos 
deleguoti Departamento 
valstybės tarnautojai ir 
darbuotojai dirbantys pagal 
darbo sutartis – 12; 

8 75 proc. 

  Surengtas valstybės 
tarnautojų 2011 m. 
kasmetinės veiklos 
vertinimas 

surengti vertinimai  100 proc.  

  Seimo, Vyriausybės 
pavedimų, ministro 
įsakymų, ministro kanclerio 
potvarkių, Departamento 
direktoriaus ir direktoriaus 
pavaduotojo pavedimų 
savalaikio ir kokybiško 
įvykdymo užtikrinimas 

buvo užtikrinta 100 proc.  

  Surenkamos  ir kaupiamos 
valstybės tarnautojų 
privačių interesų 
deklaracijos 

nuolat 100 proc.  

  Ilgalaikio turto, atsargų 
sandėlio priežiūra; turto 
remontas, sauga; atsargų 
išdavimas darbuotojams 

nuolat 100 proc.  

  Materialinių vertybių 
nurašymo ir defektinių aktų 
parengimas – 12 

 6   50 proc. 

  Informacijos apie 
Departamento valdomą 
turtą teikimas 
suinteresuotoms įstaigoms 
ir institucijoms 

pagal poreikį 100 proc.  

  Atlikta metinė 
inventorizacija - 1 

atlikta 1 inventorizacija 100 proc.  

  Tarnybinių lengvųjų 
automobilių tech. būklės 
privalomoji patikra–1  

atlikta 1 patikra  100 proc. 
 
 
 
 
100 proc.    Nuolatinė tarnybinių 

lengvųjų automobilių 
priežiūra,  periodiniai 
tech.aptarnavimai – 4 

nuolat 
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  Tarnybinių automobilių 
kelionės lapų pildymas – 24  

 24  100 proc. 

  Vykdoma programos 03.02 
„Jaunimo politikos 
įgyvendinimas“ priemonių 
bei kitų Departamentui 
deleguotų priemonių 
įgyvendinimui skirtų lėšų 
apskaita finansinė 
atskaitomybė 

nuolat 100 proc.  

  Departamento 
administruojamiems 
projektams „Partnerystės 
tarp valstybinio ir 
nevyriausybinio sektorių 
skatinimas įgyvendinant 
integruotą jaunimo 
politiką“  ir „Integruotos 
jaunimo politikos plėtra“, 
skirtų lėšų apskaita ir 
finansinė atskaitomybė 

nuolat 100 proc.  

  Vykdoma valstybės 
biudžeto apskaitos ir 
mokėjimų sistema, 
sutikrinti ir suvesti 
mokėjimo paraiškų 
duomenys, kiekvieną 
mėnesį Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijai 
teikiama forma Fin-2 

Vykdoma valstybės biudžeto 
apskaitos ir mokėjimų sistema, 
sutikrinti ir suvesti mokėjimo 
paraiškų duomenys, kiekvieną 
mėnesį Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijai teikiama forma 
Fin-2 

100 proc.  

  Debetinio ir kreditinio 
įsiskolinimo ataskaitų 
teikimas forma Nr. 4 – 
kiekvieną mėnesį 

pateiktos kiekvieną mėnesį 100 proc.  

  Valstybės biudžeto 
asignavimų poreikio 
prognozių  Finansų 
ministerijai teikimas 

pateiktos prognozės 100 proc.  

  Darbo laiko apskaitos 
žiniaraščių sutikrinimas, 
Departamento valstybės 
tarnautojų ir darbuotojų 
dirbančių pagal darbo 
sutartis darbo užmokesčio 
apskaičiavimas 

nuolat 100 proc.  

  Pranešimų apie apdraustųjų 
soc.draudimu draudimo 
pradžią, pabaigą, 
nedraudiminius laikotarpius 
atostogas vaikui prižiūrėti 
teikimas 

pagal poreikį buvo 100 proc.  

  Mokestinių suvestinių 
ataskaitų (deklaracijų) 
Valstybinei mokesčių 
inspekcijai ir Valstybinio 
socialinio draudimo fondui 
teikimas – kas mėnesį 

12 100 proc.  
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  Statistinių ataskaitų 
Statistikos departamentui 
teikimas – 9 

9 100 proc.  

  Ilgalaikio turto ir atsargų 
apskaitymas 

nuolat apskaitoma 100 proc.  

  Piniginių lėšų apskaitos 
operacijų per banko 
atsiskaitomąją sąskaitą 
atlikimas 

buvo nuolat atliekama 100 proc.  

  Suderinus su Departamento 
skyriais, direktoriaus 
pavaduotoju ir direktoriumi 
iš valstybės biudžeto 
finansuojamų departamento 
išlaidų sąmatų tikslinimų 
atlikimas – 4 

4 sąmatų tikslinimai 100 proc.  

  Ilgalaikio materialiojo turto 
nusidėvėjimo 
(amortizacijos) normatyvų 
pagal VSAFAS parengimas 

parengti normatyvai 100 proc.  

  Naujai sudaromų sutarčių 
Departamentui 
deleguojamų priemonių 
įgyvendinimui vykdyti bei 
naujai sudaromų sutarčių su 
tiekėjais finansinių dalių 
suderinimas 

nuolat 100 proc.  

  Departamento darbuotojų, 
atsakingų už 2011 m. 
veiklos plane numatytų 
priemonių, veiksmų 
įgyvendinimą, parengtų 
sutarčių sąmatų ir sutarčių 
pakeitimo sąmatų 
tikrinimas 

nuolat 100 proc.  

Priemonė. Įgyvendinti Nacionalinės antidiskriminacinės 2009-2011 metų programos 
priemones 
Veiklų rodikliai Planuoti Pasiekti Metinio 

plano 
įvykdymas, 

proc. 
  Metodinio leidinio 

parengimas-1 
1 Metodinis leidinys 100 proc.  

  Bendri renginiai,  
iniciatyvos ir kitos 
bendradarbiavimo formos 
su valstybės institucijomis 
ir socialiniais partneriais 
siekiant ugdyti jaunimą 
antidiskriminacijos ir 
tolerancijos, pagarbos 
žmogui klausimais - 3 

4 renginiai 133,33 proc. 

 


