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Priemonės 

kodas 
Priemonės pavadinimas Įstaigos veiksmo pavadinimas 

Proceso ir / ar indėlio vertinimo 

kriterijai, mato vienetai ir 

reikšmės 

Atsakingi vykdytojai 
Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai 

(tūkst. litų) 

03.02.01.02.01 „Įgyvendinti Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos 2011-2013 metų priemonių plano priemones“ 

1. 3.1.2. priemonė „Parengti ir diegti 

jaunimo darbuotojų sertifikavimo ir jų 

rengimo programų akreditavimo 

sistemas“ 

Patvirtinti jaunimo darbuotojų 

sertifikavimo metodiką ir programų 

akreditavimo metodiką 

Patvirtintos jaunimo darbuotojų 

sertifikavimo ir programų 

akreditavimo metodikos 

Jaunimo politikos plėtros ir 

programų įgyvendinimo 

skyrius, ES projektų 

administravimo komandos 

II-IV ketv. 0 

Projekto „Integruotos jaunimo 

politikos plėtra“ veiklų 

įgyvendinimas 

Atlikti dirbančių su jaunimu 

darbuotojų kompetencijų 

įvertinimai – 600; 

Jaunimo darbuotojų sertifikavimo 

sistemos įgyvendinimas – 250 

jaunimo darbuotojų 

Projekto administravimo 

komanda 

 

II-IV ketv. 

 

ES ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

2. 3.2.1. priemonė „Plėtoti esamus ir 

kurti naujus atvirus jaunimo centrus ir 

erdves, įgyvendinant Atvirų jaunimo 

centrų ir erdvių koncepciją“ 

Atvirų jaunimo centrų ir erdvių 

veiklų finansavimo konkursų 

organizavimas ir projektų 

stebėsena 

 

2012 m. lėšomis finansuojamų 

projektų ir programų nuostatų 

skelbimas ir projektų atranka – 1; 

2013 m. lėšomis finansuojamų 

projektų ir programų nuostatų 

parengimas ir skelbimas – 1; 

Vizituotų centrų ir erdvių skaičius 

- 3 

Jaunimo politikos plėtros ir 

programų įgyvendinimo 

skyrius 

I-IV ketv. 40,0 

Atvirų jaunimo centrų ir erdvių 

plėtojimas ir naujų kūrimas 

savivaldybėse  

Konsultuotų institucijų, 

organizacijų skaičius – 60; 

Renginių skaičius - 2 

Jaunimo politikos plėtros ir 

programų įgyvendinimo 

skyrius 

I-IV ketv. 

Atvirą darbą su jaunimu jaunimo Renginių, skirtų kvalifikacijos Jaunimo politikos plėtros ir I-IV ketv. 



centruose ir erdvėse dirbančių 

specialistų kvalifikacijos kėlimas 

kėlimui, skaičius – 1; 

Tarptautinės metodinės 

konsultacijos organizacijoms, 

finansuotoms 2012 m., skaičius - 

1 

programų įgyvendinimo 

skyrius 

Informacinės metodinės medžiagos 

teisiniais klausimais darbe su 

jaunimu redagavimas, 

recenzavimas 

Informacinės medžiagos 

redagavimas ir recenzavimas - 1 

Jaunimo politikos plėtros ir 

programų įgyvendinimo 

skyrius 

I-IV ketv. 

Projekto „Partnerystės tarp 

valstybinio ir nevyriausybinio 

sektorių skatinimas įgyvendinant 

integruotą jaunimo politiką“ veiklų 

įgyvendinimas 

Tarptautinės patirties perėmimo 

renginys - 1 

Projekto administravimo 

komanda 

I ketv. ES ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

3. 3.5.2. priemonė „Skatinti jaunimo 

socialinę atsakomybę, remiant 

projektus, skirtus tėvystės įgūdžių 

formavimui ir pozityvių auklėjimo 

metodų sklaidai šeimoje“; 

Jaunimo socialinės atsakomybės 

skatinimo projektų 2012 m. 

finansavimo konkurso 

organizavimas ir projektų 

stebėsena 

Nuostatų parengimas, konkurso 

skelbimas ir projektų atranka – 1; 

Vizituotų projektų skaičius - 2 

Jaunimo politikos plėtros ir 

programų įgyvendinimo 

skyrius 

I-II ketv. 0 

4.1.1. priemonė „Įgyvendinti 

programas, skirtas finansuoti jaunų 

žmonių narystę jaunimo 

organizacijose bei organizacijose, 

vienijančiose kitas jaunimo 

organizacijas“ 

Jaunimo ir su jaunimu dirbančių 

organizacijų programų ir projektų 

finansavimo konkursų nuostatų 

parengimas ir skelbimas ir projektų 

stebėsena 

2012 m. lėšomis finansuojamų 

projektų ir programų nuostatų 

skelbimas ir projektų atranka – 3; 

2013 m. lėšomis finansuojamų 

projektų ir programų nuostatų 

parengimas ir skelbimas – 3; 

Vizituotų projektų ir programų 

skaičius - 4 

Jaunimo politikos plėtros ir 

programų įgyvendinimo 

skyrius 

I-IV ketv. 0 

4.1.2. priemonė „Parengti ir įdiegti 

jaunimo ir su jaunimu dirbančių 

organizacijų veiklos kokybės 

vertinimo sistemą“; 

Projekto „Integruotos jaunimo 

politikos plėtra“ veiklų 

įgyvendinimas 

Atliktų jaunimo organizacijų 

veiklos kokybės įvertinimų 

skaičius – 6 

Projekto administravimo 

komanda 

 

I-IV ketv. ES ir 

Valstybės 

biudžeto lėšos 

4.2.2. priemonė „Organizuoti jaunimui 

skirtas nevyriausybinių organizacijų 

muges regionuose“; 

Galimybių regioninėms jaunimo 

organizacijų taryboms 

savivaldybėse organizuoti 

nevyriausybinių organizacijų 

muges sudarymas 

Inicijuotų mugių skaičius - 2 Jaunimo politikos plėtros ir 

programų įgyvendinimo 

skyrius 

II-IV ketv. 0 

5.1.1. priemonė „Išanalizuoti jaunimo 

informavimo padėtį, parengti ir 

įgyvendinti vieningą jaunimo 

informavimo ir konsultavimo sistemos 

aprašą, kuris apimtų nacionalinį ir 

vietos savivaldos lygmenis“; 

Jaunimo informavimo ir 

konsultavimo sistemos aprašo 

parengimas 

 

Jaunimo informavimo ir 

konsultavimo sistemos aprašas - 1  

Informacijos analizės ir 

tarptautinių ryšių skyrius 

I-IV ketv. 40,0 



5.2.2. priemonė „Remiantis ilgalaike 

jaunimo problematikos tyrimų 

koncepcija vykdyti jaunimo padėties 

stebėseną Lietuvoje“; 

Projekto „Integruotos jaunimo 

politikos plėtra“ veiklų 

įgyvendinimas 

Parengti jaunimo problematikos 

tyrimai savivaldybėse – 53; 

Parengta jaunimo problematikos 

tyrimų analizė - 1 

Projekto administravimo 

komanda 

 

I-IV ketv. ES ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

5.2.3. priemonė „Koordinuoti 

periodiškai visose savivaldybėse 

vykdomą jaunimo politikos kokybės 

vertinimą ir stebėseną“; 

Projekto „Integruotos jaunimo 

politikos plėtra“ veiklų 

įgyvendinimas 

Projekto „Partnerystės tarp 

valstybinio ir nevyriausybinio 

sektorių skatinimas įgyvendinant 

integruotą jaunimo politiką“ veiklų 

įgyvendinimas 

Atlikti jaunimo politikos 

įgyvendinimo savivaldybėse 

kokybės vertinimai – 26 

Projektų administravimo 

komandos 

I-IV ketv. ES ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

5.2.4. priemonė „Sukurti ir palaikyti 

jaunimo tyrėjų tinklą“ 

Tarptautinės mokslinės 

konferencijos pasirinkta jaunimo 

politikos tema organizavimas 

Tarptautinių mokslinių 

konferencijų skaičius – 1   

Informacijos analizės ir 

tarptautinių ryšių skyrius 

II-IV ketv. 20 

 Projekto „Integruotos jaunimo 

politikos plėtra“ veiklų 

įgyvendinimas 

Suorganizuotas tarptautinės 

patirties perėmimo renginys, 

skirtas išsiaiškinti, kaip užtikrinti 

nuoseklią jaunimo situacijos 

apžvalgą – 1 

Projekto administravimo 

komanda 

I-II ketv. ES ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

03.02.01.03.01 „Įgyvendinti Nacionalinės jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo 2008–2012 metų programos priemones“: 

1. 2.6 priemonė „Organizuoti jaunimo 

verslo tyrimų ir mokymo, dalijimosi 

gerąja patirtimi projektų rengimą“; 

Jaunimo ir su jaunimu dirbančių 

organizacijų projektų 2012 m. 

finansavimo konkurso 

organizavimas ir projektų 

stebėsena 

Nuostatų parengimas, konkurso 

skelbimas ir projektų atranka – 1; 

Vizituotų projektų skaičius - 2 

Jaunimo politikos plėtros ir 

programų įgyvendinimo 

skyrius 

I-IV ketv. 5 

2. 3.3 priemonė „Organizuoti 

renginius, kuriuose valstybės 

institucijos ir socialiniai partneriai 

galėtų dalytis verslumo skatinimo 

patirtimi, supažindinti visuomenę su 

programa, jos priemonėmis, rengti 

palankią verslui jaunimo ir 

visuomenės nuomonę formuojančius 

renginius ar akcijas“ 

Renginių, skirtų įgyvendinti 

priemonę, organizavimas 

Renginių skaičius - 2 Jaunimo politikos plėtros ir 

programų įgyvendinimo 

skyrius 

II-IV ketv. 

03.02.01.01.01 Suderinus su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, atstovauti jaunimo politiką tarptautinėse darbo grupėse, institucijose bei organizacijose, inicijuoti bei įgyvendinti 

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

Tarpžinybinio bendradarbiavimo 

užtikrinimas ir plėtra tarp valstybinių 

institucijų 

Bendri renginiai, iniciatyvos ir 

kitos bendradarbiavimo formos su 

valstybinėmis įstaigomis  

Bendrų renginių skaičius – 2; 

Valstybinių institucijų, su 

kuriomis bendradarbiaujama, 

skaičius - 7 

Jaunimo politikos plėtros ir 

programų įgyvendinimo 

skyrius 

I-IV ketv. 7,1 



Projekto „Integruotos jaunimo 

politikos plėtra“ veiklų 

įgyvendinimas 

Sudarytas nacionalinis jaunimo 

problemų sprendimo planas – 1 

Projekto administravimo 

komanda 

I-IV ketv. ES ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

Regioninė jaunimo politikos plėtra Savivaldybių jaunimo reikalų 

koordinatorių (JRK) informavimas, 

konsultavimas ir kvalifikacijos 

kėlimas JP formavimo ir 

įgyvendinimo savivaldybėse 

klausimais 

Renginių, skirtų JRK 

kvalifikacijos kėlimui, skaičius – 

4; 

Suteiktų konsultacijų skaičius - 

100 

Jaunimo politikos plėtros ir 

programų įgyvendinimo 

skyrius, Informacijos analizės 

ir tarptautinių ryšių skyrius 

I-IV ketv. 25 

JRK pareigybinių nuostatų analizė  Atlikta lyginamoji JRK 

pareigybinių nuostatų 

savivaldybėse su rekomendacine 

analizė - 1 

Jaunimo politikos plėtros ir 

programų įgyvendinimo 

skyrius, Informacijos analizės 

ir tarptautinių ryšių skyrius 

I-IV ketv.  

Projekto „Integruotos jaunimo 

politikos plėtra“ veiklų 

įgyvendinimas 

Suorganizuoti tarpžinybiniai 

renginiai, skirti užtikrinti jaunimo 

politikos vertinimų savivaldybėse 

sklaidą – 53; 

Sudaryti jaunimo problemų 

sprendimo planai savivaldybėse – 

60 

Projekto administravimo 

komanda 

I-IV ketv. ES ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

Tarpžinybinio bendradarbiavimo 

užtikrinimas ir plėtra su 

nevyriausybinėmis jaunimo ir su 

jaunimu dirbančiomis organizacijomis 

Tarpžinybinio bendradarbiavimo 

užtikrinimas su skėtinėmis 

nevyriausybinėmis organizacijomis 

Bendrų renginių, iniciatyvų ir kitų 

bendradarbiavimo formų su 

nacionaline jaunimo reikalų 

koordinatorių asociacija, Lietuvos 

savivaldybių asociacija, Lietuvos 

jaunimo organizacijų taryba ir kt., 

skaičius – 20; 

Bendradarbiaujančių organizacijų 

skaičius - 5 

Jaunimo politikos plėtros ir 

programų įgyvendinimo 

skyrius 

I-IV ketv. 29,25 

Informaciniai-mokomieji seminarai 

jaunimo ir su jaunimu dirbančių 

organizacijų atstovams 

Renginių skaičius – 3; 

Konsultuotų, informuotų jaunimo 

ir su jaunimu dirbančių 

organizacijų skaičius - 60 

Jaunimo politikos plėtros ir 

programų įgyvendinimo 

skyrius 

III-IV ketv. 

Komisijų, vertinančių jaunimo ir su 

jaunimu dirbančių organizacijų 

programinės ir projektinės veiklos 

finansavimo konkursams pateiktas 

programas ir projektus, darbo 

organizavimas 

Surengtų posėdžių skaičius - 6 Jaunimo politikos plėtros ir 

programų įgyvendinimo 

skyrius 

I-IV ketv. 



 

Projekto „Integruotos jaunimo 

politikos plėtra“ veiklų 

įgyvendinimas 

 

Mokymų,  skirtų didinti jaunimo ir 

su jaunimu dirbančių organizacijų 

atstovų kompetencijas, skaičius – 

9; 

Atliktų jaunimo organizacijų 

veiklos kokybės įvertinimų 

skaičius – 6; 

Renginių jaunimo politikos 

įgyvendinimo ir sklaidos 

klausimais skaičius – 1; 

Diskusijų asocijuotų jaunimo 

nevyriausybinių organizacijų ir 

savivaldybių jaunimo reikalų 

tarybų veiklos efektyvumui didinti 

skaičius - 5 

 

Projekto administravimo 

komanda 

 

 

I-IV ketv. 

 

ES ir 

Valstybės 

biudžeto lėšos 

 Projekto „Partnerystės tarp 

valstybinio ir nevyriausybinio 

sektorių skatinimas įgyvendinant 

integruotą jaunimo politiką“ 

Renginių jaunimo politikos 

įgyvendinimo ir sklaidos 

klausimais skaičius – 1 

 

Projekto administravimo 

komanda 

I-II ketv. ES ir 

Valstybės 

biudžeto lėšos 

Jaunimo situacijos stebėsena, jaunimo 

informavimo bei pozityvaus įvaizdžio 

apie jaunimo veiklą skleidimas 

Aktualios medžiagos jaunimui ir 

apie jaunimą parengimas ir 

platinimas 

Parengtų medžiagų skaičius – 3; 

Medžiagos apie jaunimo 

subkultūras recenzavimas, 

redagavimas, maketavimas - 1 

Informacijos analizės ir 

tarptautinių ryšių skyrius, 

Jaunimo politikos plėtros ir 

programų įgyvendinimo 

skyrius  

I-IV ketv. 

 

22 

Nuolatinis jaunimo ir institucijų, 

visuomenės informavimas apie 

Departamento veiklą 

Pranešimų spaudai skaičius – 4; 

Socialinės atsakomybės ir 

pažangos ataskaitų parengimas – 2 

Departamento puslapio stebėsena 

- 1 

Informacijos analizės ir 

tarptautinių ryšių skyrius 

I-IV ketv.  

 Jaunimo situacijos stebėsena Susisteminta informacija apie kitų 

institucijų atliekamus tyrimus 

jaunimo srityje – 1; 

Klausimynas savivaldybėms apie 

jaunimo politikos įgyvendinimą – 

1 

Informacijos analizės ir 

tarptautinių ryšių skyrius; 

Jaunimo politikos plėtros ir 

programų įgyvendinimo 

skyrius 

I-IV ketv.  

Tarptautiniai protokolai ir tarptautiniai 

renginiai 

Įgyvendinami tarptautinio 

bendradarbiavimo protokolai, kiti 

tarptautiniai renginiai 

Įgyvendinamų tarptautinio 

bendradarbiavimo protokolų 

skaičius – 3; 

Tarptautinių renginių skaičius – 8; 

Informacijos analizės ir 

tarptautinių ryšių skyrius 

I-IV ketv.  71 

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų 

fondas (Fondas) 

Fondo lėšomis 2012 m. ir 2013 m. 

finansuojamų projektų konkurso 

2012 m. lėšomis finansuojamų 

projektų atranka – 1; 

Informacijos analizės ir 

tarptautinių ryšių skyrius 

I-IV ketv.  30 



organizavimas 2013 m. lėšomis finansuojamų 

projektų nuostatų parengimas ir 

skelbimas – 1; 

Vizituotų projektų skaičius - 2 

 Fondo Lietuvoje administravimas Fondo Komiteto posėdžių skaičius 

– 2; 

Renginių, skirtų Fondo plėtojimui, 

skaičius – 3; 

Fondo internetinio puslapio 

administravimas - 1 

Informacijos analizės ir 

tarptautinių ryšių skyrius 

I-IV ketv.  

Atstovavimas tarptautinėse ir 

nacionalinėse darbo grupėse bei 

tarpžinybinių ir tarpsektorinių darbo 

grupių, sudarytų prie Departamento, 

veiklos 

Tarpžinybinių ir tarpsektorinių 

darbo grupių, sudarytų prie 

Departamento, veiklos 

Darbo su jaunimu koncepcijos 

rengimo, Nacionalinės jaunimo 

verslumo ugdymo ir skatinimo 

2008-2012 metų programos 

įgyvendinimo stebėsenai ir 

Mokinių savivaldos formaliajame 

švietime sudarytos darbo grupės - 

3 

Jaunimo politikos plėtros ir 

programų įgyvendinimo 

skyrius 

I-IV ketv. 5,65 

 Jaunimo klausimų atstovavimas 

tarpžinybinėse ir tarpsektorinėse 

kitų institucijų sudarytose darbo 

grupėse komisijose 

Jaunimo klausimų atstovavimas 9 

darbo grupėse sudarytose prie 

įvairių ministerijų, departamentų, 

organizacijų 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas; Jaunimo 

politikos plėtros ir programų 

įgyvendinimo skyrius, 

Informacijos analizės ir 

tarptautinių ryšių skyrius 

I-IV ketv. 

 Jaunimo reikalų tarybos veiklos Jaunimo reikalų tarybos posėdžių 

skaičius – pagal poreikį  

Direktoriaus pavaduotojas, 

Jaunimo politikos plėtros ir 

programų įgyvendinimo 

skyrius 

I-IV ketv. 

 Jaunimo politikos atstovavimas 

tarptautinėse darbo grupėse, 

susitikimuose 

Vizitų skaičius, atstovaujant 

Lietuvos jaunimo politiką 

(dalyvavimas Jaunimo darbo 

grupėje, Europos jaunimo 

valdymo komitete, Europos 

jaunimo politikos pažinimo tinklo 

susitikimuose ir kt.) - 10 

Direktoriaus pavaduotojas, 

Informacijos analizės ir 

tarptautinių ryšių skyrius 

I-IV ketv. 

03.02.01.06.01 „Remti užsienio lietuvių, tarp jų ir jaunimo organizacijų veiklą, skirtą puoselėti lietuvybei, bendruomeniškumui, Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių 

bendradarbiavimui“, įgyvendinant „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programos įgyvendinimo 2012–

2014 metų tarpinstitucinį veiklos planą" 

Darbas su Lietuvos jaunimu užsienyje Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos 

(PLJS) atstovybės Lietuvoje 

stiprinimas 

Renginių, skirtų PLSJ stiprinimui, 

skaičius – 2  

Informacijos analizės ir 

tarptautinių ryšių skyrius 

I-IV ketv. 63 



Lietuvos jaunimo užsienyje 

atstovaujančių organizacijų 

organizacinių kompetencijų / 

gebėjimų stiprinimas 

Organizacijų, kurioms suteiktos 

gebėjimų stiprinimo paslaugos 

skaičius – 2 

Informacijos analizės ir 

tarptautinių ryšių skyrius 

I-IV ketv. 

Lietuvybės, bendruomeniškumo, 

Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių 

lietuvių bendradarbiavimui skirtų 

projektų 2012 m. finansavimo 

konkurso organizavimas ir projektų 

stebėsena 

Nuostatų parengimas, konkurso 

skelbimas ir projektų atranka – 1; 

Vizituotų projektų skaičius - 1 

Informacijos analizės ir 

tarptautinių ryšių skyrius 

I-IV ketv. 

04.02.01.01.09 Įgyvendinti 4.2. programos ,,Socialinės aprėpties stiprinimas“ priemonės „Įgyvendinti Nediskriminavimo skatinimo 2012–2014 metų tarpinstitucinio veiklos plano 

priemones“ priemonę 

,,Organizuoti pasirinktame 

probleminiame Lietuvos regione 

neformalųjį jaunimo mokymą 

nediskriminavimo skatinimo, 

tolerancijos ir pagarbos žmogui 

ugdymo klausimais“ 

Mokymų organizavimas jaunimo ir 

su jaunimu dirbančių organizacijų 

lyderiams ir savanoriams apie 

diskriminacijos rūšis, formas, 

diskriminavimo prevenciją ir 

pagarbos ugdymą darbe su jaunais 

žmonėmis 

Mokymų skaičius – 3; 

Dalyvių skaičius – 60 

Jaunimo politikos plėtros ir 

programų įgyvendinimo 

skyrius 

I-IV ketv. 20 

03.02.01.02.03 Užtikrinti jaunimo politikos priemonių įgyvendinimą, sudarant sąlygas Jaunimo reikalų departamento veiklai 

 Jaunimo reikalų departamento prie 

Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos veiklos administravimas ir 

organizavimas 

Nuolat bus informuojamos ir 

konsultuojamos valstybės 

institucijų, įstaigų, jaunimo ir su 

jaunimu dirbančios organizacijų 

atstovai apie Departamento veiklą, 

Bus teikiami pasiūlymai 

galiojantiems teisės aktams ir 

rengiamų teisės aktų, planavimo 

dokumentų projektams savo 

kompetencijos klausimais, 

Bus užtikrinamas įstaigos veiklos 

planavimas, planų įgyvendinimas 

kontrolė ir stebėsena, kokybiškas 

dokumentų valdymas, viešųjų 

pirkimų procedūrų organizavimas, 

dokumentų tvarkymas, 

Departamento personalo politikos 

įgyvendinimas, Departamento turto 

ir materialinių vertybių valdymas 

Departamentui skirtų lėšų apskaitos 

vykdymas ir atskaitomybės 

teikimas nustatytąja tvarka, pagal 

Informuotų institucijų, įstaigų, 

jaunimo ir su jaunimu dirbančių 

organizacijų skaičius – 40; 

Informuotų ir konsultuotų 

savivaldybių jaunimo reikalų 

koordinatorių skaičius – 60; 

Apsilankymų skaičius svetainėje 

www.jrd.lt – 750000, iš jų 

unikalių lankytojų skaičius – 

63000; 

Informacinių planų apie mėnesio 

ir savaitės Departamento veiklas 

teikimas Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijai – 60; 

Spaudos konferencijų skaičius – 1; 

Sukurtas viešųjų pirkimų planas – 

1; 

Pateiktų pasiūlymų galiojantiems 

teisės aktams ir rengiamiems 

teisės aktų bei planavimo 

dokumentų projektams skaičius – 

5;  

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas; Jaunimo 

politikos plėtros ir programų 

įgyvendinimo skyrius, 

Informacijos analizės ir 

tarptautinių ryšių skyrius, 

Finansų skyrius 
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kompetenciją bus nagrinėjami 

organizacijų, asmenų skundai ir 

pasiūlymai. Bus atliekamas klientų 

pasitenkinimo įstaigos veikla 

tyrimas ir remiantis juo priimami 

sprendimai, gerinantys įstaigos 

veiklos organizavimą ir darbą su 

klientais, partneriais bei tiksline 

grupe – jaunimu. 

Parengtų veiklos planų skaičius – 

1; 

Išsiųstų raštų skaičius – 700; 

Gautų raštų skaičius – 400; 

Sutarčių ir kitų dokumentų, 

atitinkančių raštvedybos taisykles, 

dokumentų rengimo ir teisės aktų 

rengimo rekomendacijas - 100 

proc.; 

Peržiūrėti ir prireikus – papildyti 

valstybės tarnautojų ir darbuotojų 

dirbančių pagal darbo sutartį 

pareigybių aprašymai - 11 

Mokymų skaičius, į kuriuos 

deleguoti Departamento valstybės 

tarnautojai ir darbuotojai dirbantys 

pagal darbo sutartis – 7; 

Surengtas Departamento valstybės 

tarnautojų tarnybinės veiklos 

vertinimas ; 

Atlikta korupcijos pasireiškimo 

analizė – 1; 

Atliktas klientų pasitenkinimo 

įstaigos veikla tyrimas – 1. 

 

___________________ 

 
 


