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darbo ministro 

2014 m. kovo 14 d. Įsakymo Nr. A1-140 

priedas 

 

JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTAS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 

 

 

 

JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS  

ĮGYVENDINAMŲ PROGRAMOS “JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS” PRIEMONIŲ VYKDYMO 2014 M. IV  KETVIRČIO 

ATASKAITA  
 

2015-01-09 Nr. ______________ 

 

Programos ar 

priemonės 

pavadinimas 

Planuoti 

asigna-

vimai 

metams 

(tūkst. 

litų) 

Planuoti 

ataskaitinio 

laikotarpio 

asignavima

i (nuo metų 

pradžios) 

(tūkst. litų) 

Įstaigos planuoti 

veiksmai  

2014 m. 

Planuoti 

vertinimo 

kriterijai ir jų 

reikšmės  

2014 m. 

Per ataskaitinį 

laikotarpį (nuo 

metų pradžios) 

pasiekti 

vertinimo 

kriterijai ir jų 

reikšmės 

Per ataskaitinį laikotarpį (nuo metų pradžios) 

faktiškai atlikti darbai 

Lėšų nepanaudojimo 

per ataskaitinį 

laikotarpį (nuo metų 

pradžios) priežastys 

ir tolesni veiksmai 

joms pašalinti 

1 2 3 4 5 6 7 8 

03.02.01.02.01 Įgyvendinti Nacionalinės jaunimo politikos 2011-2019 metų plėtros programos 2014-2016 metų priemonių plano priemones  

1.1.3. 

Inicijuoti 

glaudų 

aukštųjų 

mokyklų ir 

verslo įmonių 

bendradarbiav

imą, sudarant 

sąlygas 

studentams 

atlikti 

kokybišką 

0 0 Bendradarbiauja

nt su Švietimo ir 

mokslo 

ministerija, 

Ūkio ministerija 

prisidėti prie 

glaudaus 

bendradarbiavi

mo tarp 

aukštųjų 

mokyklų ir 

verslo įmonių 

Pateikti 

pasiūlymus dėl 

kokybiškos 

praktikos  – 1. 

Rezultatas: 

Pateikti 

pasiūlymai dėl 

studentų 

praktikos 

užduočių 

formulavimo, 

siekiant 

Pateikti 

pasiūlymus dėl 

kokybiškos 

praktikos  – 1. 

II ketv. vykdyta studentų apklausa siekiant 

nustatyti veiksnius, reikšmingus kokybiškam 

praktikos atlikimui. Parengtas klausimynas 

sudarytas iš 17 klausimų. Jis buvo išplatintas 

Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams 

pasitelkus aukštųjų mokyklų ir kolegijų 

atstovybes. Atsakymus pateikė 334 

respondentai. Apklausos rezultatai parodė, kad 

studentai privalomą praktiką pradėti norėtų jau 

pirmuosiuose kursuose, kadangi taip būtų 

sudaroma galimybė susipažinti su konkrečios 

profesijos darbine veikla kaip galima 
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praktiką užtikrinti 

kokybišką 

praktiką, kurios 

metu studentai 

įgytų 

kompetencijų, 

reikalingų 

darbui pagal 

specialybę 

anksčiau. Aukštosios mokyklos praktikos 

uždavinius formuoja be studentų, taip 

nesudarydamos jiems galimybės praktikos 

metu gilintis į jiems aktualias sritis, įgyti jiems 

ateityje reikiamų kompetencijų. Apklausos 

rezultatai buvo pristatyti JRD iš Švietimo ir 

mokslo ministerijos susitikimo metu.  

IV ketv. prengtas pasiūlymų paketas pateiktas 

Lietuvos aukštosioms mokykloms, ŠMM, 

SADM . 

1.1.9. 

Užtikrinti 

sklandų jaunų 

žmonių (kurie 

nedirba, 

nesimoko ir 

nedalyvauja 

aktyvios 

darbo rinkos 

politikos 

priemonėse) 

perėjimą po 

nedarbo 

laikotarpio, 

neveiklumo ar 

studijų į darbo 

rinką, 

švietimo 

sistemą 

plėtojant 

atvirą darbą 

su jaunimu 

per atvirus 

jaunimo 

centrus ir 

erdves 

0 0 Pasirengimas 

ES iniciatyvos 

„Jauninimo 

garantijų“ 

įgyvendinimui 

Parengti atvirų 

jaunimo centrų  

ir atvirų 

jaunimo erdvių 

jaunimui 

teikiamų 

paslaugų 

aprašymą – 1.  

Rezultatas: 

Patvirtintas 

atvirų jaunimo 

centrų aprašas, 

kuris užtikrins, 

kad jauni 

žmonės gaus 

kokybiškas 

atviro darbo 

paslaugas, 

kurias teiks 

jaunimo 

darbuotojai  

jaunam žmogui  

adaptuotose 

erdvėse 

patraukliais ir 

suprantamais 

jaunimui būdais, 

tėvai (globėjai) 

turės daugiau 

informacijos ir 

Parengti atvirų 

jaunimo centrų  

ir atvirų 

jaunimo erdvių 

jaunimui 

teikiamų 

paslaugų 

aprašymą – 1.  

 

Siekiant tinkamai pasirengti „Jaunimo 

garantijų iniciatyvos“ įgyvendinimui 

parengtas „Jaunimui teikiamų paslaugų 

aprašo“ projektas. Dokumento turinys ir 

pavadinimas koreguotas, atsižvelgiant į 

Jaunimo reikalų tarybos 2014 m. gegužės 21 

d. posėdžio metu išsakytas pastabas bei 

Atvirųjų jaunimo centrų ir Atvirųjų jaunimo 

erdvių  tinklo išplėtojimą.  

III ketv. vyko dokumento projekto derinimas 

su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, 

Lietuvos profesine sąjunga „Solidarumas“.  

Jaunimui teikiamų paslaugų aprašas 

patvirtintas 2014 m. spalio 1 d. Departamento 

direktoriaus įsakymu Nr. 2V-135-(1.4), 

sudarytos sąlygos 818 NEETs gauti  

kokybiškas paslaugas atviruosiuose jaunimo 

centruose ir erdvėse 
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grįžtamąjį ryšį 

dėl 

paslaugų/veiklų, 

kurias gauna jų 

vaikai 

(globotiniai) 

AJC/AJE 

10% iš 8700 į 

AJC/AJE 

veiklas įtrauktų 

jaunų žmonių 

gaus „Jaunimo 

garantijų“ 

paslaugas 

1.1.10. 

Įgyvendinti 

Nacionalinę 

jaunimo 

savanoriškos 

veiklos 

programą ir 

užtikrinti jos 

tęstinumą 

961 ESF 658 ESF Projekto 

„Jaunimo 

savanoriška 

tarnyba“ 

įgyvendinimas 

Projekto 

veiklose 

sudalyvavę 

jauni žmonės – 

350; 

Mokymų 

savanorius 

priimančių 

organizacijų 

kuratoriams 

skaičius – 10; 

Mokymų 

skaičius 

savanoriams – 

22; 

Renginių, skirtų 

pritraukti jaunus 

žmones 

dalyvauti 

projekte, 

skaičius – 105. 

Rezultatas: 

Projekto metu 

jauni žmonės 

įgis darbo rinkai 

reikalingų 

Projekto 

veiklose 

sudalyvavę 

jauni žmonės – 

356; 

Mokymų 

savanorius 

priimančių 

organizacijų 

kuratoriams 

skaičius – 7; 

Mokymų 

skaičius 

savanoriams – 

12; 

Renginių, skirtų 

pritraukti jaunus 

žmones 

dalyvauti 

projekte, 

skaičius – 142. 

 

Projekto metu per ataskaitinį laikotarpį 

savanoriauti pradėjo 356 savanoriai, įvyko 7 

mokymai kuratoriams, 12 mokymų 

savanoriams ir 142 renginiai skirti pritraukti 

jaunus žmones dalyvauti projekte. 

 

Nepanaudota 303 t. 

Lt.  

Yra sutaupymų dėl 

savanorių mažesnės 

savanorystės 

trukmės nei buvo 

planuota. 

Sutaupymai 

persikelia į kitus 

metus. 
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organizacinių, 

socialinių 

kompetencijų, 

kels motyvaciją 

ir pasitikėjimą 

savimi 

1.4.1. 

Įgyvendinant 

vaikų ir 

jaunimo 

užimtumo ir 

nusikalstamu

mo 

prevencijos 

priemones, 

skatinti 

jaunimo ir su 

jaunimu 

dirbančių 

organizacijų 

bendradarbiav

imą su 

teisėsaugos ir 

kitomis 

institucijomis 

0 0 Bendradarbiavi

mo su Policijos 

departamentu 

įgyvendinimas 

Atlikti 

įgyvendinamo 

bendradarbiavi

mo su Policijos 

departamentu 

prie Vidaus 

reikalų 

ministerijos 

vertinimą – 1; 

Pasirašyti 

susitarimą su 

Policijos 

departamentu 

prie Vidaus 

reikalų 

ministerijos – 1. 

Rezultatas: 

Įgyvendinant 

sutartį, kasmet 

25 policijos 

darbuotojai 

pagerins savo 

kompetencijas 

darbe su 

jaunimu, tai leis 

jiems efektyviau 

dirbti su vaikais 

ir jaunimu, ypač 

– probleminio 

elgesio, esančiu 

policijos 

įskaitoje. 

 

 

Atliktas  

įgyvendinamo 

bendradarbiavi

mo su Policijos 

departamentu 

prie Vidaus 

reikalų 

ministerijos 

vertinimas – 1; 

Pasirašyti 

susitarimą su 

Policijos 

departamentu 

prie Vidaus 

reikalų 

ministerijos-1. 

Sausio - vasario mėnesiais atliktas 

įgyvendinamo bendradarbiavimo su Policijos 

departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos 

(toliau - Policijos departamentas) vertinimas, 

jo duomenys pateikti Policijos departamentui 

drauge su sutarties projektu. Sulaukus pastabų 

į jas atsižvelgta.  

 

Užtrukus Sutarties ir jos pasirašymo 

aplinkybių derinimui ji bus pasirašyta IV ketv. 

d. 

 

Sutartis pasirašyta 2014 m. Spalio 7 d., 

siekiant tęsti bendradarbiavimą ir kasmet 25 

policijos pareigūnus apmokyti efektyvesnio, 

kokybiško darbo su jaunimu. 

 



5 

 

1.5.2. Rengti 

ir skleisti 

informaciją, 

skatinančią 

jaunimą 

rinktis sveiką 

gyvenimo 

būdą ir elgtis 

pavyzdingai 

0 0 Bendradarbiavi

mo su Sveikatos 

apsaugos 

ministerija bei 

Narkotikų, 

tabako ir 

alkoholio 

kontrolės 

departamentu  

įgyvendinimas 

prisidedant prie 

informacijos 

jaunimui 

skleidimo 

Sukurti 

informacinius 

pranešimus apie 

sveiką 

gyvenimo būdą 

ir pavyzdingą 

elgseną – 2. 

Rezultatas: Su 

informacija apie 

sveiką 

gyvenimo būdą 

bus supažindinti 

svetainės 

www.zinauviska

.lt lankytojai – 

400.000 jaunų 

žmonių 

Sukurti 

informacinius 

pranešimus apie 

sveiką 

gyvenimo būdą 

ir pavyzdingą 

elgseną – 2. 

 

I ketv. renkama informacija apie sveiką 

gyvenimo būdą ir pavyzdingą elgesį. 

 

II ketv. parengtas pirmas straipsnis apie 

jaunimo sveikatos padėtį Lietuvoje: 

susirūpinimą keliančios priežastys, sveikos 

gyvensenos prioritetai ir svarba, vaikų ir 

jaunimo sveikos gyvensenos ugdymas. 

Straipsnyje taip pat pateikiami sveikatos biurų 

Lietuvoje sąrašas bei adresai. Šį straipsnį 

planuojama paviešinti III ketv. JRD 

internetiniame puslapyje bei 

www.zinauviska.lt. 

 

Renkama informacija antrajam straipsniui. 

Planuojama, kad jis bus apie ypač išaugusį 

įvairių technologijų vartojimą ir iš to 

sekančias neigiamas pasekmes jaunimo 

sveikatai. 

 

III ketv. publikuotas straipsnis sveikatos 

tematika: „Vienas svarbiausių prioritetų 

Europos Sąjungoje – vaikų ir jaunimo 

sveikata“ 

 

http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/vienas-

svarbiausiu-prioritetu-europos-sajungoje-

vaiku-ir-jaunimo-sveikata 

Taip pat straipsnis pateiktas eurodesk dėl 

talpinimo www.žinauviską.lt, tačiau įvertinus 

temą, nuspręsta straipsnius platinti Europos 

jaunimo portale europa.eu. 

 

IV ketv. publikuotas straipsnis apie 

technologijų įtaką jaunam žmogui „Naujosios 

technologijos: grėsmė ar nauda?“ 

http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-

naujienos/naujosios-technologijos-gresme-ar-

nauda 

Straipsniai apie sveikatą taip pat patalpinti 

 

http://www.zinauviska.lt/
http://www.zinauviska.lt/
http://www.zinauviska.lt/
http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/vienas-svarbiausiu-prioritetu-europos-sajungoje-vaiku-ir-jaunimo-sveikata
http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/vienas-svarbiausiu-prioritetu-europos-sajungoje-vaiku-ir-jaunimo-sveikata
http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/vienas-svarbiausiu-prioritetu-europos-sajungoje-vaiku-ir-jaunimo-sveikata
http://www.žinauviską.lt/
http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/naujosios-technologijos-gresme-ar-nauda
http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/naujosios-technologijos-gresme-ar-nauda
http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/naujosios-technologijos-gresme-ar-nauda
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Europos jaunimo portale www.europa.eu: 

 https://europa.eu/youth/node/22263_en 

https://europa.eu/youth/node/22265_en 

2.1.1. 

Tobulinti 

neformaliojo 

vaikų 

švietimo 

finansavimo 

sistemą 

0 0 Bendradarbiauja

nt su Švietimo ir 

mokslo 

ministerija, 

teikti siūlymus 

dėl neformaliojo 

vaikų švietimo 

finansavimo 

sistemos 

tobulinimo 

Pateikti 

pasiūlymai dėl 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

finansavimo 

sistemos 

tobulinimo – 1. 

Rezultatas: 

pateikti siūlymai 

prisidės prie 

vaikų 

neformaliojo 

švietimo 

sistemos 

praktinio 

įgyvendinimo 

regionuose 

Pateikti 

pasiūlymai dėl 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

finansavimo 

sistemos 

tobulinimo – 0. 

 

2014 m. veiklos plane ši veikla numatyta II-IV 

ketv. 

Laiškais I ir III ketv. susisiekta su Švietimo 

ministerijos atstovais ir išreikštas noras 

dalyvauti darbo grupių, jeigu tokios bus 

sudarytos dėl neformaliojo vaikų švietimo 

sistemos tobulinimo, veikloje. Siūlymo dirbti 

darbo grupėje nesulaukta. 

 

 

 

2.1.2. 

Tobulinti 

teisės aktus 

dėl 

neformaliojo 

ugdymo metu 

įgytų 

kompetencijų 

pripažinimo 

stojant į 

aukštąsias 

mokyklas ar 

integruojantis 

į darbo rinką, 

sukuriant per 

neformalųjį 

ugdymą įgytų 

kompetencijų 

pripažinimo 

sistemą 

0 0 Įgytų 

kompetencijų 

į(si)vertinimo 

vykdant 

savanorišką 

veiklą tvarkos 

aprašo 

parengimas. 

Parengti įgytų 

kompetencijų 

į(si)vertinimo 

vykdant 

savanorišką 

veiklą tvarkos 

aprašą – 1. 

Rezultatas: jauni 

žmonės, kurie 

dalyvaus 

savanoriškose 

veiklose 2014 

metais ir vėliau, 

galės įsivertinti 

ir pripažinti 

kompetencijas 

įgytas 

savanoriškos 

veiklos metu, tai 

padidins jų 

Parengti įgytų 

kompetencijų 

į(si)vertinimo 

vykdant 

savanorišką 

veiklą tvarkos 

aprašą – 1. 

 

Parengtas „Įgytų kompetencijų į(si)vertinimo 

vykdant savanorišką veiklą tvarkos aprašas“ , 

kuris patvirtintas Departamento direktoriaus 

2014 m. vasario mėn. 10 d. įsakymu Nr. 2V-

29-(1.4). Parengtas aprašas nustato 

į(si)vertinamas kompetencijas, įgytų 

kompetencijų į(si)vertinimo vykdant 

savanorišką veiklą atlikimo eigą.  

Aprašas parengtas siekiant įgyvendinti 

Nacionalinės jaunimo savanoriškos veiklos 

programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. 

vasario 25 d. įsakymu Nr. A1-73 (Žin., 2013, 

Nr. 22-1100), tikslą ir uždavinius, Europos 

Sąjungos projekto „Jaunimo savanoriška 

tarnyba“ veiklas (Projekto kodas – VP1-1.2-

SADM-05-V-01-001). Apraše numatyta kaip 

į(si)vertinti 8 kompetencijas, kurios numatytos 

Europos Parlamento ir Tarybos 

rekomendacijoje dėl bendrųjų visą gyvenimą 

 

http://www.europa.eu/
https://europa.eu/youth/node/22263_en
https://europa.eu/youth/node/22265_en
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konkurencingu

mą darbo 

rinkoje. 

trunkančio mokymosi gebėjimų 

(2006/962/EB). 

 

2.1.4. 

Peržiūrėti ir, 

jei reikia, 

pakeisti, 

papildyti 

teisės aktus, 

kuriais 

valstybės 

institucijos ar 

savivaldybių 

administracijų 

padaliniai 

pagal 

kompetenciją 

būtų 

įpareigoti 

rinkti 

duomenis apie 

pasitraukusius 

iš švietimo 

sistemos 

vaikus ir 

jaunimą, 

skatinti 

socialinių 

partnerių ir 

nevyriausybin

ių 

organizacijų 

bendrus 

veiksmus dėl 

per anksti iš 

švietimo 

sistemos 

pasitraukusių 

vaikų ir 

jaunimo 

0 0 Bendradarbiauja

nt su Švietimo ir 

mokslo 

ministerija, 

Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija, 

Švietimo 

informacinių 

technologijų 

centru rengiami  

pasiūlymai dėl 

vaikų, per anksti 

pasitraukusių iš 

švietimo 

sistemos, 

sugrąžinimo į 

mokyklas, 

pasitelkiant 

nevyriausybinio 

sektoriaus 

atstovus. 

Pateikti 

pasiūlymus dėl 

socialinių 

partnerių 

veiksmų 

leisiančių, 

vaikus, per 

anksti 

pasitraukusius iš 

švietimo 

sistemos, 

sugrąžinti į 

mokyklas. 

Rezultatas: 

vietos 

bendruomenių ir 

NVO atstovai 

įsitrauks į 

veiklas, rengs 

projektus, 

užtikrinančius 

jaunų žmonių, 

pasitraukusių iš 

švietimo 

sistemos 

resocializaciją ir 

sugąžinimą į 

mokyklas. 

Pateikti 

pasiūlymai dėl 

socialinių 

partnerių 

veiksmų, 

leisiančių, 

vaikus, per 

anksti 

pasitraukusius iš 

švietimo 

sistemos, 

sugrąžinti į 

mokyklas- 1 

 

II ketv. surinkti statistiniai duomenys apie 

nebaigusius pradinės ir vidurinės mokyklos 

jaunus žmones pagal savivaldybes. III ketv. 

numatyta rengti diskusiją dėl per anksti 

pasitraukusių iš švietimo sistemos 

sugrąžinimo į mokyklas. Šiuo metu surinkta 

informacija apie padėtį Europoje ir Lietuvoje 

apie per anksti pasitraukusius jaunuolius iš 

mokymo įstaigų. Taip pat renkama 

informacija apie valstybines institucijas, 

kurios vykdo darbą su per anksti 

pasitraukusiais iš mokymo įstaigų, jų 

įgyvendinamus projektus. Taip pat renkama 

informacija kaip NVO prisideda prie per 

anksti pasitraukusių iš švietimo sistemos 

sugrąžinimo į mokyklas. III ketv. planuojami 

susitikimai su tokiomis organizacijomis 

siekiant išsiaiškinti jų pastebimas problemas 

šioje srityje. 

III ketv. (2014-09-25) įvyko susitikimas, 

kuriame dalyvavo JRD, Švietimo ir mokslo 

ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos, Švietimo informacinių 

technologijų centro ir Lietuvos jaunimo 

organizacijų tarybos atstovai.  

Susitikimo metu diskutuota apie dabartinę per 

anksti iš švietimo sistemos pasitraukiančių 

vaikų ir jaunimo situaciją Lietuvoje, aptarti 

partnerių vykdomi veiksmai, teikti pasiūlymai, 

kokiu būdu į vietos bendruomenės ir NVO 

galėtų prisidėti prie vaikų ir jaunimo 

grąžinimo į švietimo sistemą. Susitikimo metu 

buvo aiškiai išskirti ir priimti pasiūlymai 

(susitikimo protokolas Nr. 4P-35-(5.9)) dėl per 

anksti iš švietimo sistemos pasitraukiančių 

vaikų ir jaunimo sugrąžinimo į mokyklas. 

Taip pat numatyta, kad spalio 8 d. vykstančio 
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užimtumo ir 

grąžinimo į 

mokyklas. 

Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų forumo 

metu, dalyviai taip pat turės galimybę teikti 

pasiūlymus dėl per anksti švietimo sistemą 

paliekančių vaikų ir jaunimo.  

IV ketv. raštu buvo kreiptasi į Savivaldybių 

jaunimo reikalų tarybas (toliau – SJRT), 

pateiktas 2014-09-25 vykusio susitikimo 

protokolas, dėl pasiūlymų per anksti iš 

švietimo sistemos pasitraukiančių vaikų ir 

jaunimo, pateikimo, kadangi spalio 8 d. 

renginio metu pasiūlymų formulavimo grupė 

nesusirinko. 

Didžioji dalis pateiktų SJRT pasiūlymų sutapo 

su 2014-09-25 susitikimo dalyvių  teiktais 

pasiūlymais. 

Parengtas Departamento raštas su bendrais 

pasiūlymais 2014-12-31 raštu Nr. 2S-692-

(5.2) buvo pateiktas Švietimo ir mokslo 

ministerijai, Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijai, Švietimo informacinių 

technologijų centrui, Lietuvoje jaunimo 

organizacijų tarybai, Programos „Leader“ ir 

žemdirbių mokymo metodikos centrui, 

savivaldybėms bei vietos veiklos grupėms. 

2.3.1. Teikti 

metodinę, 

informacinę ir 

kitokią 

pagalbą, 

padedančią 

stiprinti 

bendrojo 

ugdymo 

programas 

įgyvendinanči

ose 

mokyklose 

veikiančią 

mokinių 

savivaldą 

0 0 Mokinių 

savivaldos 

stiprinimas 

bendradarbiauja

nt su Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija, 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerija, 

Lietuvos 

moksleivių 

sąjunga, 

Lietuvos 

jaunimo 

Pateikti 

pasiūlymus dėl 

metodinės, 

informacinės 

pagalbos 

teikimo – 1. 

Rezultatas: 

apibrėžtas 

asmenų, 

atsakingų už 

moksleivių 

savivaldą 

savivaldybėse ir 

mokyklose 

kompetetencija, 

jiems sudarytos 

Pateikti 

pasiūlymus dėl 

metodinės, 

informacinės 

pagalbos 

teikimo – 1. 

Per ataskaitinį laikotarpį vyko susitikimo 

dienotvarkės derinimas, susitikimo tikslo 

grupės  atstovų ir jų pranešimų temų 

derinimas. II ketvirtį įvyko susitikimai su 

Švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos 

moksleivių sąjungos atstovais.  

2014 m. spalio 2 d. raštu Nr. Nr.2S-379-(5.2)  

parengtas ir išsiųstas pasiūlymas 

suinteresuotoms institucijoms - SADM ir 

ŠMM.  
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organizacijų 

taryba 

sąlygos nuolat 

kelti savo 

kvalifikaciją. 

2.3.2. Ugdyti 

jaunimo 

saugaus ir 

teisėto darbo 

įgūdžius, 

rengiant 

konsultacijas, 

seminarus ir 

kitus 

edukacinius 

renginius 

0 0 Bendradarbiauja

nt su Valstybine 

darbo 

inspekcija, 

Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

metodiškai 

stiprinti jaunimo 

ir su jaunimu 

dirbančias 

organizacijas 

Suorganizuoti  

edukacinę 

veiklą apie 

jaunimo saugų 

ir teisėtą darbą – 

1; 

Konsultuotų 

jaunimo ir su 

jaunimu 

dirbančių 

organizacijų -

10. 

Rezultatas: 200 

jaunų žmonių 

patraukliais ir 

suprantamais 

būdais pristatyta 

informacija apie 

legalų ir saugų 

darbą, kurią jie 

skleis 

organizacijose, 

mokyklose ir 

vietos 

bendruomenėse 

Suorganizuoti  

edukacinę 

veiklą apie 

jaunimo saugų 

ir teisėtą darbą – 

2; 

Konsultuotų 

jaunimo ir su 

jaunimu 

dirbančių 

organizacijų -

16. 

Kiekvieną mėnesį  suderinamas sąrašas 

veiklų, kuriose kviečiami dalyvauti 

Valstybinės darbo inspekcijos (toliau VDI) 

specialistai. Gegužės 8-9 d. VDI specialistai 

dalyvavo Departamento organizuotame 

seminare „Teisėtas ir kokybiškas darbas su 

jaunimu“. Tęstinis renginys, kuriame 

dalyvavo VDI specialistai ir organizuojama 

edukacinė veikla atvirų jaunimo centrų ir 

erdvių specialistams įvyko rugsėjo 19 d. 

 

 

3.1.2. 

Įgyvendinti 

jaunimo 

darbuotojų 

sertifikavimo 

metodiką 

200 ESF 261 ESF Jaunimo 

darbuotojo 

sertifikato 

pripažinimo 

užtikrinimas 

ir Jaunimo 

darbuotojų 

sertifikavimo 

metodikos 

tobulinimas 

Pateikti 

pasiūlymus dėl 

jaunimo 

darbuotojo 

pripažinimo 

užtikrinimo -1; 

Peržiūrėti ir 

pagal poreikį 

inicijuoti 

jaunimo 

darbuotojų 

sertifikavimo 

Pateikti 

pasiūlymus dėl 

jaunimo 

darbuotojo 

pripažinimo 

užtikrinimo -1; 

Peržiūrėti ir 

pagal poreikį 

inicijuoti 

jaunimo 

darbuotojų 

sertifikavimo 

Per ataskaitinį laikotarpį 246 unikalūs 

kandidatai į jaunimo darbuotojų sertifikatą 

buvo užregistruoti dalyvauti mokymuose. 

Visiems kandidatams buvo 2 kartus išsiųsti 

pakvietimai dalyvauti mokymuose. Daugiau 

kaip 100 kandidatų raštu atsisakė dalyvauti 

mokymuose. 126 kandidatai į jaunimo 

darbuotojus dalyvavo kvalifikacijos kėlimo 

mokymuose. Mokymus baigė ir buvo 

sertifikuotas 101 jaunimo darbuotojas. 

 

Sertifikuotas mažesnis jaunimo darbuotojų 

Panaudota 261 tūkst. 

Lt. - didesnė nei 

planuota pinigų 

suma, kadangi 

atsižvelgiant į 

dalyvių 

kompetencijas po 

kompetencijų 

įsivertinimo, 

daugeliui dalyvių 

prireikė visų 

numatytų mokymų 
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metodikos 

tobulinimą-1. 

Suorganizuota 

kvalifikacijos 

kėlimo mokymų 

– 12; 

Sertifikuotų 

jaunimo 

darbuotojų 

skaičius – 150. 

Rezultatas: 

Sertifikuotų 

jaunimo 

darbuotojų 

skaičiaus 

didėjimas leis 

didinti 

kokybiškas 

atviro darbo 

paslaugas 

gaunančio 

jaunimo skaičių: 

1 jaunimo 

darbuotojas 

nuolat 

individualiai 

dirba su 15 

jaunų žmonių, o 

iš viso įtraukia 

apie 80. Jauni 

žmonės gauna 

kokybiškas 

laisvalaikio 

užimtumo 

paslaugas su 

ugdomuoju 

aspektu, 

užtikrinamas jų 

informavimas, 

konsultavimas 

metodikos 

tobulinimą-1. 

Suorganizuota 

kvalifikacijos 

kėlimo mokymų 

– 18; 

Sertifikuotų 

jaunimo 

darbuotojų 

skaičius – 101. 

 

skaičius nei buvo planuota dėl nepakankamo 

visų veikloje dalyvavusių kandidatų 

kompetencijų lygio. 

 

III ketvirtį įvyko susitikimas su Švietimo ir 

mokslo ministerijos bei Lietuvos moksleivių 

sąjungos atstovais. Buvo susitarta dėl 

tolimesnio renginio, kurio tikslas ir uždaviniai 

- Aptarti aukštųjų mokyklų galimybes dėl 

Jaunimo darbuotojų ir / ar gatvės darbuotojų 

pirmos ir / ar antros pakopos studijų programų 

ar modulių jau egzistuojančiose socialinio 

darbo krypties studijų programose atsiradimo. 

Tačiau nepritarus Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijai, renginys buvo atšauktas. 

 

2014-09-24 d. įvyko susitikimas su Lietuvos 

jaunimo neformalaus ugdymo asociacija, 

kurio metu buvo  inicijuotas jaunimo 

darbuotojos metodikos tobulinimas, buvo 

pasidalinta įžvalgomis apie galimus metodikos 

pakeitimus. 

modulių. Lėšos 

panaudotos 

perskirsčius turimus 

projekto 

sutaupymus. 
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nukreipimas pas 

specialistus, 

atskleidžiami ir 

vystomi jaunų 

žmonių 

gebėjimai, 

keičiamas jų 

požiūris į 

mokymąsi ir 

darbą 

3.2.1. Plėtoti 

esamus ir 

kurti naujus 

atvirus 

jaunimo 

centrus ir 

erdves 

17,1 ESF 16,4 ESF Projekto 

„Integruota 

jaunimo 

politika“ 

įgyvendinimas 

Mokomieji 

vizitai į atvirus 

jaunimo centrus 

– 3. 

Rezultatas: 

norinčių kurti 

atvirus jaunimo 

centrus ir erdves 

savivaldybių 

atstovai 

susipažins su jų 

veiklos 

organizavimu, 

jaunimo 

pritraukimu į 

centrų ir erdvių 

veiklą, perims 

gerąją patirtį. 

Mokomieji 

vizitai į atvirus 

jaunimo centrus 

– 3. 

 

Per ataskaitinį laikotarpį buvo įvykdyti visi 

trys vizitai po atvirus jaunimo centrus. 

Aplankyti centrai šiuose miestuose:  

Klaipėda – Telšiai – Kaunas;  

Druskininkai – Trakai – Vilnius – Panevėžys;  

Tauragė – Druskininkai – Vilnius – Jonava – 

Kaunas. 

  

 

Renginiuose 

dalyvavo mažesnis 

dalyvių skaičius nei 

buvo planuota. 

Sutaupymai bus 

perskirstyti projekto 

biudžeto keitimo 

metu. 

3.2.2. 

Organizuoti 

metodinės ir 

informacinės 

pagalbos 

teikimą 

atviriems 

jaunimo 

centrams ir 

erdvėms 

40 VB 39,4 VB 

 

Atvirų jaunimo 

centrų ir erdvių 

plėtojimas ir 

naujų 

savivaldybėse 

kūrimo 

iniciavimas  

Konsultuotų 

institucijų, 

organizacijų 

skaičius – 60; 

Organizuoti 

mokymus Vaikų 

dienos centrų 

vadovams ir 

darbuotojams 

planuojantiems 

steigti atviras 

erdves jaunimui 

Konsultuotų 

institucijų, 

organizacijų 

skaičius – 80; 

Organizuoti 

mokymai Vaikų 

dienos centrų 

vadovams ir 

darbuotojams 

planuojantiems 

steigti atviras 

erdves jaunimui 

Suteikta daugiau 80 konsultacijų (laiškais, 

telefonu, dalyvaujant renginiuose) įstaigoms ir 

organizacijoms įgyvendinančioms atvirų 

jaunimo centrų koncepciją arba ketinančioms 

ją įgyvendinti. 

 

Įvyko 2 renginiai kultūros, švietimo ir kt. 

įstaigų, organizacijų atstovams, ketinantiems 

steigti atviras jaunimo erdves – kovo 17 d. 

Marijampolėje, dalyvavo 31 asmuo; kovo 19 

d. Tauragėje dalyvavo 30 darbuotojų ir 

savanorių. 

Nepanaudota 641,25 

Lt.  

Veiklos metu 

patirtos išlaidos yra 

mažesnės nei 

planuota prieš 

atliekant viešųjų 

pirkimų procedūras,.  

 

Papildomai pasiekti 

2 rodikliai. 
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– 1; 

Organizuoti 

renginius 

kultūros įstaigų, 

vietos veiklos 

grupių 

atstovams, 

planuojantiems 

steigti atviras 

erdves jaunimui 

– 2; 

Parengti atvirą 

darbą Lietuvoje 

įgyvendinančių 

įstaigų ir 

organizacijų 

duomenų bazė-

1. 

Rezultatas:  

Daugiau kaip 

100 su jaunimu 

dirbančių įstaigų 

atstovų, 

ketinančių 

įsteigti atviras 

erdves jaunimui 

kultūros, 

švietimo, 

socialinėse 

įstaigose, vietos 

bendruomenėse 

bus supažindinti 

su atvirų erdvių 

veiklos 

organizavimo 

principais ir 

metodais 

– 2; 

Organizuoti 

renginius 

kultūros įstaigų, 

vietos veiklos 

grupių 

atstovams, 

planuojantiems 

steigti atviras 

erdves jaunimui 

– 3; 

Parengta atvirą 

darbą Lietuvoje 

įgyvendinančių 

įstaigų ir 

organizacijų 

duomenų bazė-

1. 

Organizuoti 

mokymai 

neformalaus 

švietimo įstaigų 

atstovams, 

planuojantiems 

steigti atvirasias 

jaunimo erdves 

ar centrus – 1; 

Organizuoti 

mokymai 2014 

m. 

Departamento 

finansavimo 

negavusiems 

centrams ir 

erdvėms – 1; 

 

 

Balandžio 16-17 d. Kėdainiuose įvyko 2 dienų 

mokymai Vaikų dienos centrų ir 

daugiafunkcių centrų vadovams ir 

darbuotojams, dalyvavo 25 asmenys.  

 

Sausio - vasario mėnesiais parengta Atvirą 

darbą Lietuvoje ir kiekvienoje iš teritorinių 

apskričių, įgyvendinančių organizacijų 

duomenų, kontaktų bazė, interaktyvus 

žemėlapis yra viešai prieinamas www.jrd.lt;  

Duomenų bazė atnaujinta, spalio – lapkričio 

mėn. atlikus apklausą savivaldybėse. 

 

Mokymai 2014 m. finansuotiems atvirųjų 

jaunimo centrų ir erdvių darbuotojams įvyko 

Kaune š.m. spalio 7-8 d. dalyvavo 29 

darbuotojai ir savanoriai. 

 

2014 m. lapkričio 4 d. Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijoje vyko  seminaras 

savivaldybių, kuriose nėra įsteigta atvirų 

jaunimo centrų ar erdvių atstovams apie atviro 

darbo metodą su vaikais ir jaunimu, dalyvavo 

30 atstovų iš savivaldybių bei nevyriausybinių 

organizacijų, siekiančių steigti atvirus jaunimo 

centrus ir erdves.  

 

2014 m. lapkričio 6-7 d. Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijoje vyko 2-jų dienų 

mokymai Departamento 2014 metais 

nefinansuotų atvirų jaunimo centrų ir erdvių 

atstovams bei nevyriausybinių organizacijų 

atstovams apie atviro darbo metodą su vaikais 

ir jaunimu. Dalyvavo 26 departamento 

nefinansuotų atvirų jaunimo centrų ir erdvių 

atstovai, teikę paraiškas 2014 metais atvirų 

jaunimo centrų bei erdvių finansavimo 

konkursui bei nevyriausybinių organizacijų 

atstovai, kurie norėtų steigti atvirą jaunimo 

http://www.jrd.lt/
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centrą. 

 

Mokymai neformalaus švietimo įstaigų 

atstovams į vyko 2014 m. gruodžio 11 d. 

Vilniuje. Dalyvavo 22 žmones. 

Atvirą darbą su 

jaunimu 

jaunimo 

centruose ir 

erdvėse 

dirbančių 

specialistų 

metodiniam 

palaikymui 

 

Seminarų apie 

atviro darbo 

kokybę, saugų ir 

teisėtą atvirą 

darbą su 

jaunimu, 

skaičius – 2; 

Grupinių ir 

individualių 

konsultacijų 

2014 m. 

finansuotų 

atvirų jaunimo 

centrų ir erdvių 

darbuotojams 

skaičius - 10. 

Rezultatas:  

Atviruose 

jaunimo 

centruose ir 

erdvėse 

dirbantys 

specialistai 

išmoks savo 

darbe spręsti 

nestandartines 

situacijas, 

patobulins savo 

kompetencijas 

darbe su 

sudėtingais 

klientais. 

Lankytų centrų 

ir erdvių 

skaičius – 20 

Seminarų apie 

atviro darbo 

kokybę, saugų ir 

teisėtą atvirą 

darbą su 

jaunimu, 

skaičius – 2; 

Grupinių ir 

individualių 

konsultacijų 

2014 m. 

finansuotų 

atvirų jaunimo 

centrų ir erdvių 

darbuotojams 

skaičius – 10. 

Lankytų centrų 

ir erdvių 

skaičius – 20. 

 

Atviri jaunimo centrai ir erdvės, gavę 

Departamento finansavimą veikloms 2014 m. 

buvo pakviesti į 2 dienų mokymus gegužės 8-

9 d. Kėdainiuose. Dalyvavo 32 atvirų jaunimo 

centrų ir erdvių atstovai.  

 

Įvykdytos viešųjų pirkimų procedūros dėl 

grupinių ir individualių konsultacijų 2014 m. 

finansuotų atvirų jaunimo centrų ir erdvių 

darbuotojams. Pasirašyta sutartis su tiekėju, 

suderintas konsultacijų grafikas. Konsultacijos 

vyksta III-IV ketv. III ketv. įvyko 5 

individualios konsultacijos: rugpjūčio 20 d. - 

VšĮ „Elektrėnų kultūros centrui“, rugpjūčio 18 

d. - Gelgaudiškio bendruomenės centrui, 

rugsėjo 25 d. - VšĮ Sasnavos vaiko dienos 

centrui, rugsėjo 8 d - Šiaulių rajono atvirajam 

jaunimo centrui, rugsėjo 15 d. - Radviliškio r. 

sav. Švietimo ir sporto paslaugų centrui. IV 

ketv. IV ketv. įvyko 5 individualios 

konsultacijos: spalio 13 d. - Druskininkų 

jaunimo užimtumo centrui, gruodžio 8-9  d. -  

Telšių atvirajam jaunimo centrui, gruodžio 10 

d. - Šiaulių raj. atvirajam jaunimo centrui, 

gruodžio 12 d. - Vilniaus atvirajam jaunimo 

centrui. 

 

2014 m. birželio 6 d. Departamento 

direktoriaus įsakymu Nr. 2V-93-(1.4) 

patvirtintos Rekomendacijos atvirų jaunimo 

centrų veiklos kokybės užtikrinimui. 

Departamento specialistas lankėsi centruose 

siekdamas susipažinti su darbuotojais, 

išsiaiškinti mokymų poreikį, apžiūrėti 

patalpas, diskutavo apie 2013 m. įgyvendintus 
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Departamento lėšomis finansuotus projektus. 

vasario 19 d. - Rokiškio jaunimo centre 

(Rokiškis), kovo 14 d. - Jaunimo laisvalaikio 

centre (Ukmergė), kovo 20 d. - A.Catholica 

Patria atvirame jaunimo centre „Vartai“ 

(Kaunas), gegužės 6 d. – Klaipėdos apskrities 

viešosios I. Simonaitytės bibliotekos atviroje 

erdvėje, Klaipėdos atvirame jaunimo centre, 

Telšių jaunimo centre, gegužės 7 d. – Vilniaus 

atvirame jaunimo centre Žalianamis, gegužės 

15 d. - Druskininkų JUC, Trakų r. jaunimo 

turizmo ir laisvalaikio centre, gegužės 15 d. – 

N. Vilnios atvirojoje jaunimo erdvėje, 

Grigiškių atvirojoje jaunimo erdvėje, gegužės 

20 d. Pal. J. Matulaičio atvirojoje jaunimo 

erdvėje, Jonavos jaunimo centre, liepos 31 d. - 

Karvio parap. Atviroje jaunimo erdėje ir 

Švenčionių m. kultūros c., rugsėjo 6 d. – 

Panevėžio apskr. G.Petkevičaitės - Bitės vieš. 

bibl, atviroje jaunimo erdvėje ir Ukmergės 

kultūros c. atviroje erdvėje, rugsėjo 29 d. - 

Šakių r. sav. Jaunimo ir kūrybos c.,  

Gelgaudiškio ir Kidulių bendruomenės centrų 

atvirose jaunimo erdvėse. 

3.2.3. 

Konkurso 

būdu remti 

atvirų 

jaunimo 

centrų ir 

erdvių veiklos 

projektus, 

kurie skatintų 

jaunus 

žmones 

tobulėti 

socialinėje, 

edukacinėje ir 

asmeninėje 

srityse 

0 0 Atvirų jaunimo 

centrų ir erdvių 

veiklų 

finansavimo 

konkursų 

organizavimas 

Paskelbti ir 

suorganizuoti 

projektų 

atrankos 

konkursus – 2. 

Rezultatas:  

8600 jaunų 

žmonių gaus 

laisvalaikio 

užimtumo 

paslaugas savo 

gyvenamojoje 

vietoje arba 

netoli jos. Taip 

pat bus 

užtikrinamas 

Paskelbti ir 

suorganizuoti 

projektų 

atrankos 

konkursai-2 

Parengti Atvirų jaunimo centrų (AJC) ir 

erdvių (AJE) veiklos programų 2014 m. 

finansavimo konkursų nuostatų projektai, 

sausio 14 d. Socialinės apsaugos ir darbo 

ministro įsakymu Nr. A1-15 buvo patvirtinti 

AJC ir AJE Konkursų nuostatai ir paskelbti 

konkursai. Pateiktos AJC konkursui 24 

paraiškos, AJE konkursui – 46. Vyko paraiškų 

formaliųjų kriterijų vertinimas, AJC konkurso 

22 paraiškos atitiko, o 2 neatitiko formaliųjų  

kriterijų, o AJE konkurso 42 paraiškos atitiko, 

o 4 neatitiko formaliųjų  kriterijų. Sudaryta ir 

patvirtinta Konkurso paraiškų vertinimo 

komisija. Atliktas Konkurso paraiškų turinio 

vertinimas. 2014-04-09 d. Departamento 

direktoriaus įsakymu Nr. 2V-69-(1.4) 

. 
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Jaunimo 

garantijų 

iniciatyvos 

įgyvendinimas - 

nedirbantiems, 

nesimokantiems 

ir mokymuose 

nedalyvaujantie

ms jauniems 

žmonėms per 

AJC/AJE veiklą 

bus suteikti 

Jaunimo 

garantijų 

pasiūlymai 

patvirtinta 13 finansuojamų AJC programų 

(įsakymo keitimas 2V-78-(1.4)),  2014-04-07 

Departamento direktoriaus įsakymu Nr. 2V-

68-(1.4) patvirtinta 20 finansuojamų AJE 

programų. 2014-04-14 d. Konkurso paraiškos 

perduotos SPPD prie SADM finansavimo 

administravimui.  

I-III ketv. finansuoti atvirieji jaunimo centrai į 

veiklas įtrauke  - 1722 jaunus žmones. 

I-III ketv. finansuotos atvirosios jaunimo 

erdvės į veiklas įtraukė –2936 jaunus žmones.  

2014 m. finansuotų atvirųjų jaunimo centrų ir 

erdvių IV ketv. atsakaitas SPPD prie SADM 

pateiks tik po 2015 m. sausio 25 d. 

Vadovaujantis Departamento atliktos 

apklausos duomenimis, į 2014 m. finansuotų 

atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių veiklas iki 

gruodžio 31 d. į buvo įtraukta 818 NEETs, iš 

jų 143-įsidarbino, 62-sugrįžo į švietimo 

istemą, 127-užsiregistravo darbo biržoje. 

3.3.2. 

Organizuoti 

jaunimui 

švietėjišką 

veiklą, skirtą 

skatinti jaunus 

žmones 

puoselėti 

tvarius 

santykius, 

brandų 

apsisprendimą 

kurti šeimas, 

ugdyti 

toleranciją bei 

dialogo 

kultūrą, 

puoselėti 

kartų santarvę 

0 0 Bendradarbiauja

nt su Lietuvos 

tėvų forumu, 

Šeimos santykių 

institutu, 

Savivaldybių 

šeimų tarybomis 

prisidėti prie 

jaunimo 

skatinimo kurti 

šeimas, ugdyti 

toleranciją, 

puoselėti kartų 

santarvę 

Parengti 

pasiūlymus dėl 

programos, 

skatinančios 

jaunus žmones 

puoselėti tvarius 

santykius, 

brandų 

apsisprendimą 

kurti šeimas, 

ugdyti 

toleranciją bei 

dialogo kultūrą, 

puoselėti kartų 

santarvę, 

tęstinumo 

užtikrinimo – 1; 

Rezultatas- 

parengti 

siūlymai 

Parengti 

pasiūlymai dėl 

programos, 

skatinančios 

jaunus žmones 

puoselėti tvarius 

santykius, 

brandų 

apsisprendimą 

kurti šeimas, 

ugdyti 

toleranciją bei 

dialogo kultūrą, 

puoselėti kartų 

santarvę, 

tęstinumo 

užtikrinimo – 1; 

 

Parengtas Departamento direktoriaus raštas –

kvietimas bendradarbiauti išsiųstas įstaigoms 

ir organizacijoms aktyviai veikiančioms 

jaunimo socialinės atsakomybės srityje, kuriuo 

prašoma pateikti siūlymus dėl galimos 

bendros švietėjiškos veiklos organizavimo.  

Balandžio 8 d. įvyko diskusija „Socialinė 

atsakomybė. Teisingą kelią pasirinkome?“, 

kurioje dalyvavo valstybinių įstaigų ir 

nevyriausybinių organizacijų atstovai, 

vykdantys socialinę veiklą praktinėje ir 

akademinėje srityse, po kurios buvo parengti 

raštiški pasiūlymai (laišku) suinteresuotoms 

įstaigoms, organizacijoms dalyvavusioms 

diskusijoje. 

 

 



16 

 

3.5.1. Remti 

projektus, 

skirtus 

atsakingumui 

ir tėvystės 

įgūdžiams 

formuoti ir 

pozityvių 

auklėjimo 

metodų 

sklaidai 

šeimoje, 

skatinant 

jaunimo 

socialinę 

atsakomybę 

0 0 Jaunimo 

socialinės 

atsakomybės 

skatinimo 

projektų 2014 

m. finansavimo 

konkurso 

organizavimas ir 

projektų 

įgyvendinimo 

stebėsena. 

Finansuoti ne 

mažiau 5 

projektus; 

Vizituotų 

projektų 

skaičius – 2. 

Rezultatas: 300 

jaunų žmonių 

bus suteikta 

informacija ir 

žinios 

reikalingos 

tėvystės 

įgūdžiams 

formuoti ir 

auklėti vaikus 

Finansuotų 

projektų 

skaičius - 8; 

Vizituotų 

projektų 

skaičius – 2. 

Per I-III 

ketvirčius 

Įtraukta 458 

jauni žmonės. 

Parengtas Jaunimo socialinės atsakomybės 

skatinimo projektų 2014 m. finansavimo 

konkurso nuostatų projektas, kuris išsiųstas 

įstaigoms ir organizacijoms aktyviai 

veikiančioms jaunimo socialinės atsakomybės 

ugdymo srityje; Sulaukus pasiūlymų į juos 

buvo atsižvelgta ir balandžio 18 d.  

pakoreguotas Konkurso nuostatų projektas 

pateiktas Socialinės apsaugos ir darbo 

misterijai tvirtinimui. Gegužės 16 d. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu 

Nr. A1-267 buvo patvirtinti Konkurso 

nuostatai ir paskelbtas konkursas. Gautos 54 

paraiškos, vyko paraiškų formaliųjų kriterijų 

vertinimas, visos paraiškos atitiko 

formaliuosius kriterijus. Sudaryta ir patvirtinta 

Konkurso paraiškų vertinimo komisija. 

Atliktas Konkurso paraiškų turinio vertinimas, 

2014-07-30 d. Departamento direktoriaus 

įsakymu Nr. 2V-117-(1.4) patvirtinti 8 

finansuojami projektai. 2014-07-31 d. 

Konkurso paraiškos perduotos SPPD prie 

SADM finansavimo administravimui. 

IV ketv. vizituoti projektai: VšĮ Mano šeimos 

akademija („Pozityvi tėvystė jaunuolio 

akimis“, VšĮ Su manitu (Šeima – džiaugsmo 

vieta“. 

 

4.1.1. 

Įgyvendinti 

programas, 

skirtas jaunų 

žmonių 

narystei 

jaunimo 

organizacijose 

bei 

organizacijose

, vienijančiose 

kitas jaunimo 

organizacijas, 

0 0 Jaunimo ir su 

jaunimu 

dirbančių 

organizacijų 

programų 

finansavimo 

konkursų 

nuostatų 

projekto 

parengimas, 

skelbimas ir 

projektų 

stebėsena 

Finansuoti ne 

mažiau 30 

programų; 

Vizituotų 

programų 

skaičius – 6. 

Rezultatas: 

16000 jaunų 

žmonių 

dalyvaus 

finansuotų 

jaunimo 

organizacijų 

Finansuotų 

jaunimo 

organizacijų 

programų 

skaičius – 32; 

Vizituotų 

programų 

skaičius – 6. 

Organizuotas Jaunimo koordinacinės veiklos 

ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės 

programos finansavimo 2013-2014 metais bei 

Jaunimo organizacijų stiprinimo programų 

finansavimo 2013-2014 metais konkursų 

finansavimo pratęsimas. Š. m. sausio-vasario 

mėn. įvyko iš viso 5 Jaunimo koordinacinės 

veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės 

programos finansavimo 2013-2014 metais bei 

Jaunimo organizacijų stiprinimo programų 

finansavimo 2013-2014 metais konkursų 

paraiškų vertinimo komisijų posėdžiai. Priimti 

2 sprendimai dėl programų finansavimo 
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jaunimo 

iniciatyvas 

finansuoti 

programų 

veiklose, bus 

susipažįstama su 

programų 

veiklomis, 

jaunimo 

organizacijoms 

bus pateiktas 

grįžtamasis 

ryšys dėl jų 

veiklos 

organizavimo.  

pratęsimo 2014 metais. Iš viso abiejų 

konkursų būdu 2014 metais finansuota 18 

programų. 

Parengti ir patvirtinti Regioninių jaunimo 

organizacijų tarybų stiprinimo programų 

finansavimo 2014-2015 metais konkurso 

nuostatai (patvirtinta 2014-01-20 Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro įsakymu Nr. A1-25), paskelbtas 

konkursas, įvykdyta projektų atranka. 

Paraiškas pateikė 15 organizacijų, iš jų 1 

neatitiko formaliųjų kriterijų. Atliktas 14 

(keturiolikos) programų turinio ir lėšų 

planavimo įvertinimas. Š. m. kovo mėn. įvyko 

2 Regioninių jaunimo organizacijų tarybų 

stiprinimo programų finansavimo 2014-2015 

metais konkurso paraiškų vertinimo komisijos 

posėdžiai. Balandžio 3 d. (II ketv.) įvyko III-

asis komisijos posėdis, kuriame buvo priimtas 

rekomendacinis sprendimas dėl programų 

finansavimo. Departamento direktoriaus 

įsakymu finansuota 14 regioninių jaunimo 

organizacijų tarybų stiprinimo programų. 

Vizituotos 3 regioninės jaunimo organizacijų 

tarybos (Kauno rajono, Panevėžio rajono, 

Marijampolės),  2 nacionalinės jaunimo 

organizacijos (Jaunimo verslo klubas ir 

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga) 

ir Lietuvos jaunimo organizacijų taryba. 

Parengti Jaunimo koordinacinės veiklos ir 

jaunimo politikos plėtojimo tikslinės 

programos finansavimo 2015-2016 metais ir 

Jaunimo organizacijų stiprinimo programų 

finansavimo 2015-2016 metais konkursų 

nuostatų projektai ir pateikti Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijai. 

I-III ketv. duomenimis į veiklas įtraukta 14805 

jaunų žmonių. 

IV ketv. atsakaitos SPPD prie SADM pateiks 

tik po 2015 m. sausio 25 d. 
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4.1.2. 

Įgyvendinti 

jaunimo ir su 

jaunimu 

dirbančių 

organizacijų 

veiklos 

kokybės 

gerinimo 

sistemą 

133,22 

ESF 

130,9 ESF Projekto 

„Integruota 

jaunimo 

politika“ 

įgyvendinimas 

Remiantis 

jaunimo 

organizacijų 

veiklos kokybės 

gerinimo 

metodika, 

suteikti veiklos 

kokybės 

gerinimo 

paslaugas 

jaunimo 

organizacijoms 

– 2. 

Rezultatas: 

Sustiprinus 

organizacijas 

jaunų žmonių 

priklausančių 

jaunimo 

organizacijoms 

padaugės proc. 

1, jie tobulins 

socialines ir 

organizacines 

kompetencijas, 

kurias jie vėliau 

pritaikys 

darbinėje 

veikloje. 

Remiantis 

jaunimo 

organizacijų 

veiklos kokybės 

gerinimo 

metodika, 

suteikti veiklos 

kokybės 

gerinimo 

paslaugas 

jaunimo 

organizacijoms 

– 2. 

 

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 10 mokymų, 

organizacijoms buvo suteiktos visos 

numatytos veiklos kokybės gerinimo 

paslaugos. (ESII). 

 

Nepanaudota 2,32 

tūkst. Lt, nes 

renginiuose 

dalyvavo mažesnis 

dalyvių skaičius nei 

buvo planuota. 

Sutaupymai bus 

perskirstyti projekto 

biudžeto keitimo 

metu. 

4.2.2. Plėtoti 

jaunimo ir 

vietos 

bendruomenių 

partnerystę, 

atsižvelgiant į 

jaunimo 

interesus, 

poreikius ir 

0 0 Bendradarbiauja

nt Žemės ūkio 

ministerija, 

Vietos veiklos 

grupių tinklu 

skatinti jaunimo 

ir vietos 

bendruomenių 

Surengti 

susitikimą ir 

pateikti  

siūlymus dėl 

bendradarbiavi

mo stiprinimo 

Žemės ūkio 

ministerijai, 

Vietos veiklos 

Surengti 

susitikimą ir 

pateikti  

siūlymus dėl 

bendradarbiavi

mo stiprinimo 

Žemės ūkio 

ministerijai, 

Vietos veiklos 

Siekiant užmegzti, plėtoti ryšius ir rinkti 

informaciją apie jaunimo organizacijų 

partnerystės ir bendradarbiavimo formas su  

Žemės ūkio ministerija, Vietos veiklų grupių 

tinklu departamento atstovai dalyvavo sausio 

9 d. Raudondvaryje (Kauno r.) Vietos veiklos 

grupių tinklo organizuotoje konferencijoje, 

skirtoje 2014–2020 m. paramos laikotarpiui;  

Departamento direktorius dalyvavo Kauno 
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įtraukiant 

jaunimą į 

vietos 

bendruomenių 

problemų 

sprendimo 

procesus 

partnerystę grupių tinklui, 

Lietuvos 

jaunimo 

organizacijų 

tarybai, -1. 

Rezultatas: 

pateikti 

konkretūs 

pasiūlymai dėl 

jaunų žmonių 

įtraukimo į 

vietos 

bendruomenių, 

vietos veiklos 

grupių, 

sprendimo 

priėmimo, 

įgyvendinimo ir 

stebėsenos 

procesus būdus 

ir metodus. 

grupių tinklui, 

Lietuvos 

jaunimo 

organizacijų 

tarybai -1. 

 

rajono vietos veiklos grupės tinklo 

organizuotoje konferencijoje „Kaimo jaunimo 

ateities įžvalgos“ kovo 27 d. 

 

Susitikimas su Vietos veiklos grupių tinklu, 

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Žemės 

ūkio ministerijos atstovais įvyks ir pasiūlymai 

bus suformuluoti IV ketvirtyje.  

Parengtas Departamento 2014-12-15 d. raštas 

Nr. 2S-675-(5.4) su pasiūlymais ir išsiųstas 

suinteresuotoms institucijoms. 

4.4.1. 

Sudaryti 

sąlygas 

užsienio 

lietuvių 

jaunimui 

aktyviau 

įsitraukti į 

Lietuvos 

socialinį ir 

kultūrinį 

gyvenimą, 

užmegzti ir 

plėtoti ryšius 

su Lietuvos 

jaunimo 

nevyriausybin

ėmis 

organizacijom

15 VB  9,80 VB Užsienio 

lietuvių jaunimo 

bendrų veiklų su 

Lietuvos 

jaunimo 

nevyriausybinė

mis 

organizacijomis 

įgyvendinimas 

Organizuoti 

bendras 

Lietuvos 

jaunimo 

organizacijų ir 

užsienio lietuvių 

veiklas – 2. 

Rezultatas: bus 

puoselėjami ir 

stiprinami ryšiai 

su užsienyje 

gyvenančiais 

jaunais 

lietuviais, rasti 

būdai kaip 

pritaikyti jų  

idėjas ir įgytą 

patirtį Lietuvoje 

Organizuoti 

bendras 

Lietuvos 

jaunimo 

organizacijų ir 

užsienio lietuvių 

veiklas – 2. 

 

II ketv. inicijuotas bendradarbiavimo 

susitarimas su Pasaulio lietuvių jaunimo 

sąjunga Lietuvoje, kurio tikslas  - bendrų 

veiklų su užsienio lietuvių jaunimo 

sąjungomis ir Lietuvoje veikiančiomis 

nevyriausybinėmis organizacijomis skatinimas 

renginio PLJS2014 metu. Po renginio Pasaulio 

lietuvių jaunimo sąjungos Lietuvoje atstovai 

įsipareigoja, pagal vykusių diskusijų ir kitų 

veiklų metu gautus rezultatus, parengti ir 

Departamentui pateikti ne mažiau kaip 5 

siūlymus dėl užsienio lietuvių idėjų ir jų 

patirties pritaikomumo Lietuvoje. Minėtas 

susitarimas bus įgyvendintas š.m. liepos – 

rugpjūčio mėn. 

III ketv. Departamente įvyko diskusija su 

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos atstovais, 

kurio metu buvo pristatyti parengti siūlymai. 

Su šiais pasiūlymais bus supažindintos 

Nepanaudota 5199 

Lt., nes viešųjų 

pirkimo procedūrų 

metu paslaugų 

teikėjai pasiūlė 

žemesnes nei 

planuota kainas ir 

antros veiklos  

organizavimui lėšų 

neprirekė. 
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is atitinkamos valstybinio valdymo institucijos 

tam, kad jie būtų praktiškai pritaikyti 

Lietuvoje. 

 

4.5.2. Vykdyti 

jaunimo 

politiką 

reglamentuoja

nčių teisės 

aktų ir 

programų 

įgyvendinimo 

stebėseną, 

vertinimą, 

teikti ir 

priimti 

rekomendacij

as dėl teisės 

aktų 

vykdymo, 

pakeitimo 

0 0 Teisės aktų, 

reglamentuojanč

ių jaunimo 

politiką, 

įgyvendinimo 

stebėsena ir 

pasiūlymų 

teikimas dėl jų 

tobulinimo 

Pateikti 

pasiūlymus 

Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerijai dėl 

teisės aktų ir 

programų 

vykdymo  – 1. 

Rezultatas: 

Pakeista 

jaunimo 

politikos 

vertinimo 

metodika 

visapusiškiau ir 

giliau įvertina 

visi jaunimo 

politikos 

indikatoriai ir 

temos, todėl tiek 

savivaldybės, 

tiek ir valstybės 

institucijos turės 

aiškesnį 

grįžtamąjį ryšį 

dėl savo 

vykdomų veiklų 

stipriųjų ir 

silpnųjų pusių, 

atitikimo 

jaunimo 

poreikiams ir 

lūkesčiams 

Pateikti 

pasiūlymus 

Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerijai dėl 

teisės aktų ir 

programų 

vykdymo  – 5. 

 

I ketv. pateiktas siūlymas Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijai dėl Socialinės apsaugos ir 

darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymo 

Nr. A1-330 „Dėl savanoriškos veiklos išlaidų 

kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. Pasiūlyta tikslinti šio įsakymo 4 

ir 5 punktus, papildant, kad svanoriškos 

veiklos metu patirtos išlaidos gali būti 

kompensuojamos pagal fiksuotus įkainius. 

I ketv. Departamentas pateikė du siūlymus 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl 

jaunimo politikos Savivaldybėse kokybės 

vertinimo metodikos ir dėl jaunimo politikos 

savivaldybėse kokybės vertinimo aprašo. 

III ketv. Departamentas pateikė siūlymus dėl 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

įsakymu patvirtintos „Nacionalinės jaunimo 

savanoriškos tarnybos programos“ naujos 

redakcijos išdėstymo, siekiant užtikrinti šios 

programos tęstinumą 2015 – 2020 metais. 

Programos projektas pateiktas š.m. rugsėjo 25 

d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. 

Departamentas, bendradarbiaudamas su 

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos parengė Jaunimo 

garantijų iniciatyvos įgyvendinimo stebėsenos 

aprašo projektą. Dokumento projektas 

pateiktas š.m. rugsėjo 25 d. Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijai. 

 

 

 

5.1.1. Sukurti 

ir įgyvendinti 

20 VB  20 VB Jaunimo 

informavimo ir 

Organizuoti 

mokymus, 

Organizuoti 

mokymus, 

Balandžio mėn. Parengta jaunimo 

informavimo ir konsultavimo (toliau – JIK) 
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vieningą 

jaunimo 

informavimo 

ir 

konsultavimo 

sistemą, kuri 

apimtų 

nacionalinį ir 

vietos 

savivaldos 

lygmenis 

konsultavimo 

taškų plėtra  

 

skirtus Jaunimo 

informavimo ir 

konsultavimo  

darbuotojų 

kompetencijų 

kėlimui – 2. 

Rezultatas: Bus 

sukurta 10 naujų 

informavimo ir 

konsultavimo 

taškų 

savivaldybėse. 

Iš viso apie 

8000 jaunų 

žmonių 

papildomai savo 

savivaldybėse 

gaus informaciją 

ir konsultacijas 

šiomis temomis: 

užimtumas ir 

mokymasis, 

mobilumas, 

laisvalaikis, 

savanorystė ir 

dalyvavimas, 

sveikata, jaunų 

šeimų poreikiai, 

finansinis 

raštingumas, 

psicho-socialinė 

pagalba 

skirtus Jaunimo 

informavimo ir 

konsultavimo  

darbuotojų 

kompetencijų 

kėlimui – 2. 

 

taškų darbuotojų konsultacijų teikimo ir jų 

organizavimo paslaugos pirkimo techninė 

specifikacija. Užklausa dėl paslaugos teikimo 

buvo išsiųsta 3 potencialiems paslaugos 

teikėjams. Iki gegužės 2 d. Savo pasiūlymus 

dėl paslaugos teikimo pateikė 2 paslaugos 

teikėjai. Paslaugos teikėju paskelbta Lietuvos 

jaunimo organizacijų taryba (LiJOT). Pagal 

paslaugų teikimo sutartį, LiJOT įsipareigojo 

teikti ir organizuoti dvejas konsultacijas: 

nuotolinis jaunimo informavimas ir 

konsultavimas patyrusiems JIK taškų 

darbuotojams; jaunimo informavimas ir 

konsultavimas pradedantiems JIK taškų 

darbuotojams. 

Gegužės 26 – 28 d. Vilniuje įvyko nuotolinio 

jaunimo informavimo ir konsultavimo 

mokymai JIK taškų darbuotojams. Pagrindinės 

mokymų temos: nuotolinio informacinio 

raštingumo pagrindiniai terminai; nuotolinio 

jaunimo informavimo kokybės klausimas; 

Kaip kokybiškai internete informuoti jaunus 

žmones?; interneto galimybės ir kylančios 

grėsmės; skaitmeninė pilietybė. Mokymuose 

dalyvavo 16 asmenų. 

Planuojama, kad jaunimo informavimas ir 

konsultavimas pradedantiems JIK taškų 

darbuotojams vyks spalio mėn. 18 – 22 d. III 

ketv. išplatinti kvietimai dalyvauti 

konsultacijose. Vykdomi parengiamieji darbai 

dėl konsultacijų vykdymo kartu su paslaugos 

teikėjais. 

IV ketv. spalio 18-22 d. Organizuoti įvadiniai 

mokymai jaunimo informavimo ir 

konsultavimo darbuotojams. Mokymuose 

dalyvavo 19 dalyvių. Pasirašyta 10 naujų 

ilgalaikių sutarčių dėl JIK centro. Jauniems 

žmonėms buvo teikiamos konsultacijos raštu 

ir žodžiu, organizuojami renginiai šiomis 

temomis: užimtumas ir mokymasis, 
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mobilumas, laisvalaikis, savanorystė ir 

dalyvavimas, sveikata, jaunų šeimų poreikiai, 

finansinis raštingumas, psicho-socialinė 

pagalba. Šiomis JIK teikiamomis paslaugomis 

pasinaudojo 8000 jaunų žmonių. 

5.1.2. Rengti 

ir skleisti 

informaciją, 

skatinančią 

geresnį 

visuomenės 

supratimą 

apie jaunimą   

10 VB 

5 ESF 

10 VB 

 5 ESF 

Informacijos 

jaunimui ir apie 

jaunimą 

rengimas ir 

sklaida 

 

Suorganizuoti 

spaudos 

konferenciją, 

kurioje su 

jaunimu 

dirbantys 

asmenys 

pristatytų savo 

veiklą 

žinisklaidoje - 

1;  

Išleisti 

publikacijas 

nacionalinėje ir 

regioninėje 

spaudoje, 

pristatančias 

jaunimo veiklą 

ir jaunimo 

dalyvavimą 

priimant jam 

aktualius 

sprendimus – 9. 

Rezultatas: 

pristatytos jaunų 

žmonių ir su 

jaunimu 

dirbančių 

asmenų 

organizuojamos 

veiklos ir jų 

rezultatai 

Suorganizuoti 

spaudos 

konferenciją, 

kurioje su 

jaunimu 

dirbantys 

asmenys 

pristatytų savo 

veiklą 

žinisklaidoje - 

1;  

Išleisti 

publikacijas 

nacionalinėje ir 

regioninėje 

spaudoje, 

pristatančias 

jaunimo veiklą 

ir jaunimo 

dalyvavimą 

priimant jam 

aktualius 

sprendimus – 

10. 

 

Projekte „Integruotos jaunimo politikos 

plėtra“ publikacijos regioninėje spaudoje, 

pristatančios jaunimo veiklą ir jaunimo 

dalyvavimą priimant jam aktualius 

sprendimus buvo išspausdintos IV ketv. 

Š.m. gugžės 13 d. renginio „Jaunimas 

regionuose: iniciatyvų ir veiklos skatinimas“ 

vyko spaudos konferencija tema: „Jaunimas 

regionuose: be darbo ir nemotyvuotas“. 

Spaudos konferencijoje dalyvavo Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos viceministras 

G. Klimavičius, Departamento direktoriaus 

pavaduotojas J. Meldžiukas, įmonės „Person 

Premier“ vadovė E. Paplauskienė ir jaunuolis 

R. Bernatonis. Spaudos konferencijos metu 

buvo diskutuota apie tai, kodėl jaunimas turėtų 

būti iniciatyvus, kaip jaunimo pasirengimą 

darbo rinkai skatina valstybė, kokios jaunimo 

veiklos gali didinti užimtumą regionuose, 

kokius jaunuolius į darbą labiau linkę priimti 

darbdaviai. 

Iš viso naujiena publikuota 18-koje kanalų: 

- 2 radijo (LRT radijas ir Žinių radijas: 

http://www.ziniuradijas.lt/naujiena/2014/

05/13/kodel-jaunimas-nemegsta-

politiku/32915) ir 2 TV laidos („Laba 

diena, Lietuva“ 

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/56076/l

aba_diena_lietuva, „Panorama“ 

http://www.lrt.lt/mediateka/laidos/P/1444/

panorama); 

- 2 pasirodymai spausdintame laikraštyje 

(Respublika; Ekonomika.lt) 

- 3 autoriniai darbai (straipsnis „Aktyviau 

kabinsis į darbą“, „Respublika“, 
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publikacija „Aktyviausia visuomenės 

grupė yra nelabai aktyvi“, „Lietuvos 

žinios“, TV reportažas „Kaip darbdaviai 

vertina jaunimo savanorystę?“, 

„Panorama“); 

- 2 pasirodymai 2014-05-14 d. platinto 

pranešimo spaudai „Jauniems žmonėms 

trūksta motyvacijos ir įgūdžių“; 

- 7 – kituose specializuotuose ar nišiniuose 

interneto portaluose (kaunodiena.lt, 

ekonomika.lt, vilniausdiena.lt, 15min.lt, 

lrt.lt, bernardinai.lt, respublika.lt, lzinios.lt: 

http://www.ekonomika.lt/naujiena/jauniem

s-zmonems-truksta-motyvacijos-ir-

igudziu-51433.html; 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-

05-14-jauniems-zmonems-truksta-

motyvacijos-ir-igudziu/117666; 

http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuv

a/verslas/aktyviau_kabinsis_i_darba; 

http://lzinios.lt/lzinios/Lietuvoje/aktyviausi

a-visuomenes-grupe-yra-nelabai-

aktyvi/179556; 

http://www.lrt.lt/naujienos/ekonomika/4/43

284/kaip_darbdaviai_vertina_jaunimo_sav

anoryste_; 

http://www.15min.lt/naujiena/verslas/karje

ra/kaip-darbdaviai-vertina-jaunimo-

savanoryste-666-426355?cf=df; 

http://www.diena.lt/naujienos/verslas/ekon

omika/kaip-darbdaviai-vertina-jaunimo-

savanoryste-629549#.U4L0m9J_uSo; 

http://kauno.diena.lt/naujienos/verslas/eko

nomika/kaip-darbdaviai-vertina-jaunimo-

savanoryste-629549#.U4L0MNJ_uSo; ); 

Renginio metu taip pat vyko paroda, skirta 

jaunimo iniciatyvoms regionuose pristatyti. 

Jaunuoliai meniškai pristatė savo 

įgyvendinamas veikalas (Plakatai, nuotraukos, 

videofilmukai, prezentacijos ir pan.). Renginio 

http://www.ekonomika.lt/naujiena/jauniems-zmonems-truksta-motyvacijos-ir-igudziu-51433.html
http://www.ekonomika.lt/naujiena/jauniems-zmonems-truksta-motyvacijos-ir-igudziu-51433.html
http://www.ekonomika.lt/naujiena/jauniems-zmonems-truksta-motyvacijos-ir-igudziu-51433.html
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-05-14-jauniems-zmonems-truksta-motyvacijos-ir-igudziu/117666
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-05-14-jauniems-zmonems-truksta-motyvacijos-ir-igudziu/117666
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-05-14-jauniems-zmonems-truksta-motyvacijos-ir-igudziu/117666
http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/verslas/aktyviau_kabinsis_i_darba
http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/verslas/aktyviau_kabinsis_i_darba
http://lzinios.lt/lzinios/Lietuvoje/aktyviausia-visuomenes-grupe-yra-nelabai-aktyvi/179556
http://lzinios.lt/lzinios/Lietuvoje/aktyviausia-visuomenes-grupe-yra-nelabai-aktyvi/179556
http://lzinios.lt/lzinios/Lietuvoje/aktyviausia-visuomenes-grupe-yra-nelabai-aktyvi/179556
http://www.lrt.lt/naujienos/ekonomika/4/43284/kaip_darbdaviai_vertina_jaunimo_savanoryste_
http://www.lrt.lt/naujienos/ekonomika/4/43284/kaip_darbdaviai_vertina_jaunimo_savanoryste_
http://www.lrt.lt/naujienos/ekonomika/4/43284/kaip_darbdaviai_vertina_jaunimo_savanoryste_
http://www.15min.lt/naujiena/verslas/karjera/kaip-darbdaviai-vertina-jaunimo-savanoryste-666-426355?cf=df
http://www.15min.lt/naujiena/verslas/karjera/kaip-darbdaviai-vertina-jaunimo-savanoryste-666-426355?cf=df
http://www.15min.lt/naujiena/verslas/karjera/kaip-darbdaviai-vertina-jaunimo-savanoryste-666-426355?cf=df
http://www.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/kaip-darbdaviai-vertina-jaunimo-savanoryste-629549#.U4L0m9J_uSo
http://www.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/kaip-darbdaviai-vertina-jaunimo-savanoryste-629549#.U4L0m9J_uSo
http://www.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/kaip-darbdaviai-vertina-jaunimo-savanoryste-629549#.U4L0m9J_uSo
http://kauno.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/kaip-darbdaviai-vertina-jaunimo-savanoryste-629549#.U4L0MNJ_uSo
http://kauno.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/kaip-darbdaviai-vertina-jaunimo-savanoryste-629549#.U4L0MNJ_uSo
http://kauno.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/kaip-darbdaviai-vertina-jaunimo-savanoryste-629549#.U4L0MNJ_uSo
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dalyviai viso renginio metu balsavo ir išrinko 

tris jų manymu įdomiausias jaunimo 

iniciatyvas. 

Š.m. gegužės 29 d. publikuotas straipsnis 

dienraštyje „Lietuvos žinios“: „Jaunuolių 

saviraiškai atviri centrai ir erdvės“. 

Straipsnyje pateikiama informacija apie 

atvirus centrus ir erdves, jų vykdomą veiklą. 

IV ketv. spalio 14 d. nacionalinėje spaudoje 

(dienraštis „Lietuvos Rytas“) publikuotas 

straipsnis „Ko reikia efektyvesnei jaunimo 

politikai“, straipsnyje pristatytas LR Seime 

vykęs SJRT forumas, priemonės efektyviai 

SJRT veiklai. 

Po SJRT parengti ir publikuoti 8 straipsniai 

regioninėje spaudoje. 

5.2.1. Rengti 

išsamią 

statistinę 

informaciją 

apie jaunimo 

iki 29 metų 

amžiaus 

padėtį 

Lietuvoje ir ją 

analizuoti 

0 0 Statistinės 

medžiagos 

analizavimas 

jaunimo 

politikos 

įgyvendinimo 

srityse pagal 

poreikį bei 

pateikimas 

Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerijai 

Bendradarbiauja

nt su tyrėjų 

tinklu, atlikti 

statistinių 

duomenų apie 

jaunimą analizę 

– 1. 

Rezultatas: 

Analizės 

duomenys bus 

naudojami 

rengiant 

planavimo 

dokumentus ir 

ataskaitas, 

teikiant 

informaciją ir 

pasiūlymus 

pagal 

kompetenciją 

institucijoms ir 

įstaigoms 

Bendradarbiauja

nt su tyrėjų 

tinklu, atlikti 

statistinių 

duomenų apie 

jaunimą analizę 

– 1. 

 

I ketv. surinkta ši statistinė medžiaga apie 

jaunus žmones pagal savivaldybes: nedarbo 

lygis (%), mokinių skaičius profesinėse 

mokyklose, neformaliojo vaikų švietimo 

mokyklų skaičius ir mokinių skaičius jose, 

nebaigę pradinės mokyklos, nebaigę vidurinės 

mokyklos, alkoholinius gėrimus vartojančiųjų 

skaičius, itariamų padariusių nusikalstamas 

veikas skaičius. Surinkti duomenys buvo 

apibendrinti, parengiant apskričių žemėlapius, 

apibūdinančius jaunimo situaciją, 

identifikuotos problematiškiausios 

savivaldybės. 

 

II ketv. atnaujinti statistiniai duomenys susiję 

su jaunimu: jaunimo skaičius, pasiskirstymas 

pagal amžiaus grupes, emigravusių jaunuolių 

skaičius, išsituokusių iš pirmos santuokos 

skaičius. Informacija pateikiama 

Departamento svetainėje: 

http://www.jrd.lt/uploads/Tyrimai/Jaunimo%2

0statistika%202014.pdf. 

Taip pat atnaujinta informacija apie jaunimo 

politikos veikėjus savivaldybėse: 

 

http://www.jrd.lt/uploads/Tyrimai/Jaunimo%20statistika%202014.pdf
http://www.jrd.lt/uploads/Tyrimai/Jaunimo%20statistika%202014.pdf
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III ketv. Rinkti paskutinių penkių metų 

statistiniai duomenys apie jaunimo situacija, 

kurie IV ketv. bus pateikti tyrėjų tinklui dėl jų 

vertinimo ir komentarų. 

IV ketv. parengti pastarųjų penkių metų 

(2009-2013) jaunimo situacijos statistiniai 

duomenys: jaunų žmonių skaičius, nedarbo 

lygis, išsimokslinimas, emigracija, mirusieji, 

nusikalstama veikla. 

Statistiniai duomenys el. paštu buvo pateikti 

Jaunimo tyrėjų tinklui, tyrėjų vertinimui, 

komentarams ir pastebėjimams.  

Pagal tyrėjų pateiktus komentarus parengta 

statistinių duomenų analizė bei pasiūlymai, 

kuri patalpinta Departamento interneto 

svetainėje. 

5.2.2. 

Remiantis 

Ilgalaike 

jaunimo 

problematikos 

tyrimų 

koncepcija 

vykdyti 

jaunimo 

padėties 

stebėseną 

Lietuvoje 

0 0 Remiantis 

palyginamąja 

jaunimo 

problematikos 

tyrimų duomenų 

analize siūlymų 

jaunimo 

politikos 

klausimais 

susijusioms 

institucijoms 

teikimas 

Remiantis 

palyginamąja 

jaunimo 

problematikos 

tyrimų duomenų 

analize pateikti 

pasiūlymus 

atsakingoms 

institucijoms dėl 

jaunimui 

aktualių 

problemų 

sprendimo – 4 

Rezultatas: 

pateikti 

pasiūlymai 

valstybės 

institucijoms dėl 

problemiškiausi

ų jaunimo 

politikos sričių 

situacijos 

gerinimo. 

Remiantis 

palyginamąja 

jaunimo 

problematikos 

tyrimų duomenų 

analize pateikti 

pasiūlymus 

atsakingoms 

institucijoms dėl 

jaunimui 

aktualių 

problemų 

sprendimo– 6. 

 

Remiantis palyginamaja jaunimo 

problematikos tyrimų duomenų analize 

Švietimo ir mokslo ministerijai (2014 m. 

lapkričio 19 d.), Kultūros ministerijai (2014 

m. lapkričio 14 d.), Sveikatos apsaugos 

ministerijai (2014 m. lapkričio 14 d.), 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 

(2014 m. lapkričio 14 d. ir 19 d. ), Lietuvos 

jaunimo organizacijų tarybai (2014 m. 

lapkričio 14 d. ir lapkričio 19 d.), Kūno 

kultūros ir sporto departamentui prie LRV 

(2014 m. lapkričio 19 d.),  

 

 

http://www.jrd.lt/savivaldybese
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5.2.3. 

Koordinuoti 

periodiškai 

visose 

savivaldybėse 

vykdomą 

jaunimo 

politikos 

kokybės 

vertinimą ir 

stebėseną bei 

vykdyti 

faktais ir 

žiniomis 

grįstą 

regioninės 

jaunimo 

politikos 

įgyvendinimą 

0 0 Konsultacijų 

vykdymas 

jaunimo 

politikos 

kokybės 

vertinimo 

metodikos 

praktinio 

taikymo 

klausimais 

Pagal poreikį 

vykdyti 

konsultacijas 

savivaldybių 

administracijos 

atstovams dėl 

atnaujintos 

jaunimo 

politikos 

kokybės 

vertinimo 

metodikos  

savivaldybėse 

taikymo. 

Rezultatas: 

kokybiškai 

atlikti 

savivaldybėse 

jaunimo 

politikos 

kokybės 

vertinimai, 

kurių duomenys 

bus 

panaudojami 

savivaldybių 

planavimo 

dokumentų 

rengimui ir 

stebėsenai 

Pagal poreikį 

vykdytos 

konsultacijos 

savivaldybių 

administracijos 

atstovams dėl 

atnaujintos 

jaunimo 

politikos 

kokybės 

vertinimo 

metodikos  

savivaldybėse 

taikymo-0. 

 

Ši veikla I-IV ketvirtyje vykdyta nebuvo, 

kadangi SADM ministro įsakymu dar nėra 

patvirtintas atnaujintas kokybės vertinimo 

metodikos projektas, kuri parengė bendra 

darbo grupė 2014 m. sausio – birželio 

mėnesiais. 

 

 

5.2.4. 

Palaikyti 

jaunimo 

reikalų tyrėjų 

tinklą 

11 VB 11 VB Bendradarbiavi

mo su 

universitetais 

vykdymas 

 

Organizuoti 

renginius, 

skirtus faktais ir 

žiniomis grįstos 

jaunimo 

politikos 

formavimui ir 

įgyvendinimui 

pasitelkiant 

tyrėjus – 1. 

Organizuoti 

renginius, 

skirtus faktais ir 

žiniomis grįstos 

jaunimo 

politikos 

formavimui ir 

įgyvendinimui 

pasitelkiant 

tyrėjus– 2. 

Š.m. balandžio 16-18 d. suorganizuotas 

jaunimo tyrėjų iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos 

susitikimas Vilniuje. Renginyje dalyvavo 12 

dalyvių. Tarptautinio jaunimo tyrėjų 

susitikimo metu buvo svarstoma: esama 

tyrimų apie jaunimą situaciją kiekvienoje 

šalyje situacija, galimą bendradarbiavimo 

vystymą tarp trijų šalių atstovų; kokią 

pridėtinę vertę galėtų duoti jaunimo tyrėjų 

įsitraukimas formuojant ir įgyvendinant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

Įtraukti į 

jaunimo tyrėjų 

tinklą 20 tyrėjų. 

Parengti 

pasiūlymus dėl 

jaunimo tyrėjų 

veiklos modelio 

– 1. 

Rezultatas: 

Jaunimo tyrėjų 

tinklo sukūrimas 

leis kryptingai ir 

nuosekliai 

tyrinėti tiek 

jaunus žmones, 

jaunimo tarpe 

vykstančius 

procesus, 

pokyčius, tiek 

jauniems 

žmonėms 

aktualius 

klausimus, 

problemas, joms 

spręsti 

įgyvendinamų 

programų, 

priemonių 

veiklų 

efektyvumą. 

Įtraukti į 

jaunimo tyrėjų 

tinklą 20 tyrėjų 

Parengti 

pasiūlymus dėl 

jaunimo tyrėjų 

veiklos modelio 

– 1. 

 

jaunimo politiką Lietuvoje, Latvijoje bei 

Estijoje. Renginio dalyviai susitikimo metu 

inicijavo poreikį teiktį bendrą projektą pagal 

KA2, pagal program1 Erasmus+. Nuspręsta, 

kad politikos tyrimų ir analizės institutas teiks 

paraišką, kaip projekto vadovas. 

Departamentas ir LiJOT šio projekto 

nacionaliniai partneriai. Projekto partneriais 

taip pat buvo 2 Latvijos institucijos bei 1 

Estijos. Tarptautini renginio metu buvo 

išgryninta projekto idėja, veiklos, rezultatai 

bei kiekvieno partnerio atsakomybės. Paraiška 

buvo pateikta laiku Jaunimo tarptautinio 

bendradarbiavimo agentūrai.  

I ketv. įvyko 2 jaunimo tyrėjų susitikimai. 

Pirmajame susitikime dalyvavo 17 asmenų, 

antrajame – 8. Jų metu buvo planuojamos šių 

metų jaunimo tyrėjų veiklos. 

II ketv. inicijuotas 1 tyrėjų susitikimas dėl 

mokslinės konferencijos rengimo. Susitikimo 

metu buvo diskutuojama dėl pačios mokslinės 

konferencijos reikalingumo, tinkamo laiko jai 

organizuoti ir t.t. Nutarta, jog mokslinė 

konferencija bus surengta š. M. lapkričio 26 d. 

Vytauto Didžiojo universitete. Mokslinio 

komiteto pirmininkė: Jorūnė Vyšniauskytė – 

Rimkienė. 

Bendradarbiaujant su Lietuvos jaunimo 

organizacijų taryba bei Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija, dalyvauta susitikimuose dėl 

planuojamo tarptautinio – ekspertinio 

seminaro, kurio metu bus pasidalinta 

patirtimis dėl jaunimo tyrėjų veiklos plėtojimo 

užsienio šalyse bei bus ieškoma geriausio 

sprendimo tai daryti Lietuvai. 

Pasiūlymai dėl jaunimo tyrėjų veiklos modelio 

susitikimo metu parengti ir pateikti Lietuvos 

jaunimo organizacijų tarybai. 

IV ketv. vyko susitikimas su LiJOT ir SADM 

atstovais dėl jaunimo tyrėjų modelio 
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koncepcijos. Susitikimo metu nutarta, kad 

modelis turi apimti esamos situacijos 

aprašymą ir galimų alternatyvų pasiūlymus. 

Susitikimo metu nuspręsta vieno galutinio 

sprendimo / pasiūlymo nepateikti, nuspręsta į 

modelio kūrimą įtraukti ir jaunimo tyrėjų 

tinkle aktyviau dalyvaujančius tyrėjus. 

IV ketv. lapkričio 26 d. Kaune VDU 

universitete vyko mokslinė – praktinė 

konferencija „Jaunimas globalioje 

visuomenėje: pokyčiai ir iššūkiai“. 

Konferencijoje dalyvavo 300 dalyvių. 

Plenarinės sesijos metu pristatyti 4, praktinėje 

dalyje vyko 5 sekcijos, kuriose pristatyta po 5-

7 pranešimus. Konferencijos metu savo 

pranešimus pristatė ir mokslininkai iš 

Suomijos bei Airijos. Po konferencijas 

parengta rezoliucija pateikta Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijai, Švietimo ir 

mokslo ministerijai, Kultūros ministerijai, 

Sveikatos ministerijai, Teisingumo 

ministerijai, Ūkio ministerijai, Užsienio 

reikalų ministerijai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5. Vykdyti 

savivaldybių 

jaunimo 

problemų 

sprendimo 

planų 

įgyvendinimo 

stebėseną ir 

užtikrinti jų 

įgyvendinimo 

tęstinumą 

0 0 Jaunimo 

problemų 

sprendimo 

planų, kurie 

patvirtinti 

savivaldybėse, 

įgyvendinimo 

stebėsena 

Organizuoti 

jaunimo 

problemų 

sprendimo planų 

įgyvendinimo 

stebėseną, pagal 

poreikį tikslinti 

planų rodiklius. 

Rezultatas: 

Parengta analizė 

apie 

savivaldybių 

jaunimo 

problemų 

sprendimo planų  

įgyvendinimą 

2013 m., 

Organizuojama 

jaunimo 

problemų 

sprendimo planų 

įgyvendinimo 

stebėseną -1; 

Pagal poreikį 

tikslinti planų 

rodiklius; 

 

Kovo mėn., vykdant savivaldybių jaunimo 

problemų sprendimo planų  įgyvendinimo 

2013 m. stebėseną, Departamentas 

savivaldybėms pateikė rekomendaciją renkant 

duomenis ataskaitai vadovautis pateiktu 

kriterijų sąrašu. Balandžio-gegužės mėn. 

savivaldybės pateikė duomenis apie jaunimo 

problemų sprendimo planų įgyvendinimą iki 

š.m. gegužės mėn. Apibendrinti duomenys 

pateikti savivaldybėms birželio 1 d.  

IV ketv. parengta Jaunimo problemų 

sprendimų planų įgyvendinimo savivaldybėse 

stebėsenos analizė, kuri pateikta Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijai raštu Nr.2S-

695-(5.2) 
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duomenų 

surinkimas, 

apibendrinimas 

ir pateikimas 

Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerijai 

5.3.3. Kurti ir 

plėtoti 

bendradarbiav

imo tinklus su 

mokymo 

įstaigomis, 

darbdaviais, 

savivaldybėmi

s, vietos 

bendruomenė

mis, 

nevyriausybin

ėmis 

organizacijom

is ir kitais 

socialiniais 

partneriais, 

numatant 

galimybes 

darbo rinkos 

paslaugas 

teikti ne tik 

Lietuvos 

darbo biržos 

patalpose, bet 

ir naudojant 

elektronines p

aslaugas 

0 0 Skatinti 

tarptinstitucinį ir 

tarpžinybinį 

bendradarbiavi

mą, siekiant ne 

tik Lietuvos 

darbo biržos 

patalpose  teikti 

darbo rinkos 

paslaugas 

Pateikti 

rekomendacijas 

Lietuvos darbo 

biržai, Lietuvos 

darbo biržos 

teritoriniams 

padaliniams dėl 

susitarimų 

pasirašymo tarp 

teritorinės darbo 

biržos, 

darbdavių, 

NVO, mokymo 

įstaigų ir 

savivaldybių dėl 

kokybiškų 

Jaunimo 

garantijų 

įgyvendinimo 

savivaldybės 

lygmenyje. 

Rezultatas: 

darbo rinkos 

elektroninės 

paslaugos 

savivaldybių 

lygmenyje 

teikiamos 

jauniems 

žmonėms yra 

suteikiamos 

didesniame 

Pateikti 

rekomendacijas 

Lietuvos darbo 

biržai, Lietuvos 

darbo biržos 

teritoriniams 

padaliniams dėl 

susitarimų 

pasirašymo tarp 

teritorinės darbo 

biržos, 

darbdavių, 

NVO, mokymo 

įstaigų ir 

savivaldybių dėl 

kokybiškų 

Jaunimo 

garantijų 

įgyvendinimo 

savivaldybės 

lygmenyje-1. 

 

Susitikimų su jaunimo ir/ar su jaunimu 

dirbančių organizacijų, Lietuvos darbo biržos 

atstovais metu, dalyvaujant bendrose darbo 

grupėse kalbama apie kokybiškas Teritorinių 

darbo biržų paslaugas ir jų teikimą asmenis 

kuo arčiau jų gyvenamos vietos, tai užtikrinant 

bendradarbiavimo su NVO sektoriumi 

regionuose būdu. IV ketv. Rekomendacijos 

suformuluotos ir pateiktos LDB, LIJOT, 

Nacionalinėms jaunimo organizacijoms ir 

Atviriesiems jaunimo centrams ir erdvėms 

raštu Nr.2S-691-(5.4).  
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skaičiuje įstaigų 

ir organizacijų ir 

jaunimo 

lankomų vietų 

5.3.4. Parengti 

Regioninės 

jaunimo 

politikos 

stiprinimo 

programą 

0 0 Pateikti 

siūlymus 

Regioninės 

jaunimo 

politikos 

stiprinimo 

programos 

projektui 

Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerijai 

pateikti 

pasiūlymus dėl 

regioninės 

jaunimo 

politikos 

stiprinimo 

programos – 1. 

Rezultatas: 

Pateikti 

pasiūlymai 

Regioninės 

politikos 

stiprinimo 

programos 

esamai analizei, 

uždaviniams ir 

priemonių 

planui 

Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerijai 

pateikti 

pasiūlymus dėl 

regioninės 

jaunimo 

politikos 

stiprinimo 

programos– 1. 

I –II ketv. pateikta esamos situacijos Regione 

analizė, pateikti siūlymai Regioninės politikos 

stiprinimo programos priemonių planui.  

III –IV ketv. dalyvauta derinant galutinį 

priemonių plano variantą, tikslintos lėšos, 

priemonių pasiekimo rodikliai. 

 

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 

 240,8 

VB 

661,7 

ESF 

 

 

 

 

 

 

 

 214,1 

 VB 

 561,8  

 ESF 

 

 

 

 

 

 

 

Tarpžinybinio 

bendradarbiavi

mo užtikrinimas 

ir plėtra 

nacionaliniu ir 

vietos lygmeniu 

su valstybinėmis 

institucijomis, 

nevyriausybinė

mis jaunimo ir 

su jaunimu 

Pasirašytų 

keturšalių 

bendradarbiavi

mo protokolų 

dėl jaunimo 

politikos 

įgyvvendinimo 

savivaldybėse 

skaičius – 12; 

Jaunimo 

klausimų 

Pasirašytų 

keturšalių 

bendradarbiavi

mo protokolų 

dėl jaunimo 

politikos 

įgyvvendinimo 

savivaldybėse 

skaičius – 14. 

 

Jaunimo 

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įvyko 17 

keturšalių susitikimų savivaldybėse: sausio 29 

d. Jonavos r. sav., vasario 4 d. Pakruojo r. ir 

Akmenės r. sav., vasario 5 d. Panevėžio m. ir 

Panevėžio r. sav., vasario 7 d. Marijampolės 

sav., vasario 17 d. Ukmergės r. sav.,  vasario 

18 d. Kauno m. sav., vasario 19 d. Utenos r. ir 

Rokiškio r. sav., vasario 24 d. Klaipėdos m. 

sav., vasario 25 d. Vilniaus m. sav., vasario 27 

d. Zarasų r. sav., kovo 4 d. Kauno r. sav., kovo 

13 d. Šiaulių m. ir Šilalės r. sav. Balandžio 16 

Nepanaudota 26,7 

tūkst. Lt (VB) ir 

99,9 tūkst (ESF) 

Dalis veiklos metu 

patirtų  išlaidų yra 

mažesnės nei 

planuota prieš 

atliekant viešųjų 

pirkimų procedūras. 

Stepono Batoro 

Lietuvos ir 
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dirbančiomis 

organizacijomis 

atstovavimas 

darbo grupėse 

sudarytose prie 

įvairių 

ministerijų, 

departamentų, 

organizacijų – 

6; 

Organizuoti 

mokymus 

savivaldybių 

jaunimo reikalų 

taryboms, 

skirtus jų 

veiklos kokybei 

gerinimui – 40; 

Organizuoti 

mokymus 

regioninių 

jaunimo 

organizacijų 

taryboms, 

skirtus jų 

veiklos kokybei 

gerinti –15; 

Organizuoti 

bendras veiklas 

kartu su kitomis 

įstaigomis bei 

organizacijomis 

– 2;  

Organizuoti 

Jaunimo reikalų 

tarybos 

posėdžius – 

pagal poreikį. 

Rezultatas: 

Valstybės ir 

savivaldybių 

institucijos ir 

klausimų 

atstovavimas 

darbo grupėse 

sudarytose prie 

įvairių 

ministerijų, 

departamentų, 

organizacijų – 7. 

 

Organizuoti 

mokymus 

savivaldybių 

jaunimo reikalų 

taryboms, 

skirtus jų 

veiklos kokybei 

gerinimui – 40. 

 

Organizuoti 

mokymai 

regioninių 

jaunimo 

organizacijų 

taryboms, 

skirtus jų 

veiklos kokybei 

gerinti – 15. 

Organizuoti 

bendras veiklas 

kartu su kitomis 

įstaigomis bei 

organizacijomis 

– 2;  

Organizuoti 

Jaunimo reikalų 

tarybos 

posėdžius – 6. 

d. įvyko įsivertinamasis keturšalis susitikimas 

Alytaus m. savivaldybėje. Kiekviename 

keturšaliame susitikime dalyvavo 

Departamento, Lietuvos jaunimo organizacijų 

tarybos, savivaldybės ir joje veikiančios 

regioninės jaunimo organizacijų tarybos 

atstovai; 

 

Š. m. buvo pasirašyta 14 keturšalio 

bendradarbiavimo protokolų tarp 

Departamento, LiJOT, savivaldybių ir jose 

veikiančių regioninių jaunimo organizacijų 

tarybų: Rokiškio r., Ukmergės r., 

Marijampolės, Utenos r., Jonavos r., 

Klaipėdos m., Kauno r., Šiaulių m., Pakruojo 

r., Vilniaus m., Akmenės r., Šilalės r., 

Panevėžio r. ir Zarasų r. keturšalio 

bendradarbiavimo protokolai; 

 

Per ataskaitinį laikotarpį Departamento 

atstovas dalyvavo 3 Narkotikų, tabako ir 

alkoholio kontrolės departamento projektų 

vertinimo komisijos veikloje – įvertinta 55 

paraiškų; 

 

Departamento atstovas dalyvavo Vaikų dienos 

centrų projektų vertinimo ir atrankos 

komisijos veikloje; 

 

Sausio mėn. Departamentas pateikė siūlymus 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl 

jaunimo reikalų koordinatorių pareigybės 

atitikimo įsakymui. 2014-01-07 d. rašto Nr. 

2S-07-(5.2). 

 

Sausio mėn. Departamentas pateikė siūlymus 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 

jaunimo (e)migracijos klausimais. 2014-01-24 

d. Nr. 2S-48-(5.2) 

 

Vengrijos jaunimo 

bendradarbiavimo 

fondo veiklos 

nevykdytos, nes 

nepasirašytas 

bendradarbiavimo 

susitarimas tarp 

abiejų šalių 

ministerijų. 

Tarptautinio 

bendradarbiavimo 

protokolas su 

Vokietijos 

Federacine 

Respublika nebuvo 

pasirašytas, kadangi 

partneriui pusei 

neprivalomas 

pasirašytas 

protokolas. 

Partenriai pateikė 

Departamentui 

pasiūlymą dėl 

strateginės 

partenrystės: 

prisidėti prie 

projekto „erasmus+“ 

programai rengimo 

ir trečio partnerio 

paieškos. 

Jaunimo situacijos 

stebėsenai, 

informavimui 

nepanaudoti 1 

768.50 Lt buvo 

planuota spausdinti 

straipsnį 

nacionalinėje 

spaudoje, tačiau 

negavus Ministerijos 
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įstaigos gauna 

argumentuotą 

jaunimo poziciją 

ir pasiūlymus 

dėl jų priimamų 

sprendimų, 

įgyvendinamų 

priemonių ir 

veiklų, skirtų 

jaunimui.  

Į savivaldybių 

jaunimo reikalų 

tarybų sudėtį 

įtraukti 

savivaldybių 

administracijų ir 

savivaldybių 

tarybų bei 

administracijos 

atstovai tobulina 

kompetencijas 

jaunimo 

politikos 

įgyvendinimo 

klausimais. 

Jaunimas labiau 

įsitraukia į 

įvairaus 

lygmens 

planavimo 

dokumentų 

(ilgalaikės 

savivaldybės 

strategijos, 

regioninio 

plėtros plano, 

VVG 

strategijos) 

rengimą, 

įgyvendinimą ir 

Nuo š. m. kovo mėn. Departamento atstovas 

dalyvauja jaunimo metodinės tarybos prie 

Lietuvos darbo biržos:  

Kovo 14 d. Departamento atstovas dalyvavo 

metodinės tarybos prie Lietuvos darbo biržos 

posėdyje, kur buvo pristatyta Jaunimo 

garantijų iniciatyva ir įgyvendinimo projekto 

„Pasitikėk savimi“ tarpiniai rezultatai.  

 

Per ataskaitinį laikotarpį Departamento 

atstovai dalyvavo darbo grupės, Regioninės 

jaunimo politikos stiprinimo veiksmų plano 

projektui parengti, veikloje; 

 
Departamento atstovas dalyvavo projektų, 

finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 

2007-2013 m. programos priemones, IV 

komiteto, teikiančio išvadas dėl projektų pagal 

priemones „Vietos plėtros strategijų 

įgyvendinimas“ ir „Teritorinis ir tarptautinis 

bendradarbiavimas“, veikloje (posėdžiai vyko 

gegužės, birželio, rugpjūčio mėn.). 

3 Departamento atstovai dalyvauja Jaunimo 

tarptautinio bendradarbiavimo agentūros 

valdybos veikloje; 

 

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 6 Jaunimo 

reikalų tarybos posėdžiai, vienas iš jų buvo 

išplėstinis posėdis apie jaunimo lytiškumo 

ugdymą ir sveikatą. 

 

Š. m. sausio mėn. įvyko 2 (du) Jaunimo 

koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos 

plėtojimo tikslinės programos finansavimo 

2013-2014 metais konkursui pateiktų 

dokumentų dėl finansavimo  pratęsimo 

vertinimo komisijos posėdžiai. 

 

Š. m. sausio-vasario mėn. įvyko 3 (trys) 

Jaunimo organizacijų stiprinimo programų 

pritarimo straipsnis 

straipsnis spaudoje 

nebuvo spausdintas.  

Dalyvauta 

mažesniame 

skaičiuje pasėdžių ir 

susitikimų 

atstovaujant  

Lietuvos jaunimo 

politiką, kad 

nesidubliuotų 

renginių į kuriuos 

vyksta 

Departamento ir 

Ministerijos atstovai 

 

Tarptautinių 

protokolų, projektų 

įgyvendinimui ir 

tarptautinių renginių 

organizavimui, 

dalyvavimui 

tarptautinėse darbo 

grupsėe ir 

susitikimuose 

nepanaudota 8 

513,17 Lt dėl 

mažesnių nei buvo 

planuota viešųjų 

pirkimų metu 

pasiūlytų kainų. 

 

Lietuvos ir Lenkijos 

fondo 

administravimui 

nepanaudota 

2588,02 Lt dėl 

viešųjų pirkimų 

vykdymo metu 

pasiūlytų mažesnių 
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stebėseną finansavimo 2013-2014 metais konkursui 

pateiktų dokumentų dėl finansavimo  

pratęsimo vertinimo komisijos posėdžiai. 

 

Š. m. vasario 1 d. Departamentas organizavo 

paraiškų rengimo mokymus regioninių 

jaunimo organizacijų tarybų atstovams.   

 

Š. m. kovo mėn. įvyko 2 (du) Regioninių 

jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo 

programų finansavimo 2014-2015 metais 

konkurso paraiškų vertinimo komisijos 

posėdžiai. Š. m. balandžio mėn. įvyko III-asis 

Regioninių jaunimo organizacijų tarybų 

stiprinimo programų finansavimo 2014-2015 

metais konkurso paraiškų vertinimo komisijos 

posėdis. Iš viso įvyko 3 Regioninių jaunimo 

organizacijų tarybų stiprinimo programų 

finansavimo 2014-2015 metais konkurso 

paraiškų vertinimo komisijos posėdžiai. 

 

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko: Atvirų 

jaunimo centrų konkurso paraiškų vertinimo 

komisijos 2 posėdžiai;  Atvirų jaunimo erdvių 

konkurso paraiškų vertinimo komisijos 3 

posėdžiai; Jaunimo socialinės atsakomybės 

ugdymo projektų „Nugalėti blogį gerumu“ 3 

konkurso paraiškų vertinimo posėdžiai. 

 

Kovo 5-6 d. Departamentas 

bendradarbiaudamas su Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija organizavo konferenciją 

,,Regioninės jaunimo politikos stiprinimas“ 

Trakuose. Dalyvavo beveik šimtas atstovų iš 

valstybinių institucijų, savivaldybių merų bei 

administracijos vadovų, jaunimo reikalų 

koordinatorių ir kitų jaunimo politikos 

veikėjų. 

 

Š. m. kovo 25 d. bendradarbiaujant su 

nei buvo planuota 

kainų. 

Numatytų lėšų JRT 

posėdžiams ir 

renginiams 

nepanaudota apie 8 

tūkst. Lt. 

 

ES II yra likusios 

lėšos, kurios yra 

skirtos 

konsultacijoms 

savivaldybių 

jaunimo reikalų 

taryboms. Šios 

konsultacijos buvo 

perkeltos į sausio 

mėn. savivaldybių 

jaunimo reikalų 

tarybų prašymu. 
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Švietimo ir mokslo ministerija ir Lietuvos 

moksleivių sąjunga, buvo organizuoti 

mokymai savivaldybių specialistams, 

atsakingiems už mokinių savivaldų 

koordinavimą savivaldybėje. Dalyvavo 25 

specialistai. 

 

Balandžio 3 d. Departamento atstovai 

dalyvavo Lietuvos jaunimo organizacijų 

tarybos organizuotoje konferencijoje 

„Jaunimo NVO bendradarbiavimas su vietos 

savivalda“. 

 

Balandžio 7 d. Departamento atstovas 

dalyvavo konferencijoje „Neformaliu būdu 

įgytų kompetencijų vertinimas ir 

pripažinimas“ Vilniuje. 

 

Balandžio 17 d. vyko Departamento atstovų ir 

Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių 

asociacijos valdybos susitikimas Kėdainiuose, 

kurio metu aptarti 2013 m. veiklų rezultatai, 

2014 m. veiklos planai, numatyti 

bendradarbiavimo prioritetai. 

 

Balandžio 28 d. Departamento atstovas 

dalyvavo Europos Sąjungos teisės savaitės 

seminare „NVO ir filantropija Europos 

Sąjungoje“. 

 

Gegužės 13 d. Departamentas organizavo 

tarpžinybinę konferenciją „Jaunimas 

regionuose: iniciatyvų ir veiklos skatinimas“, 

kurioje dalyvavo 206 valstybinio ir 

nevyriausybinio sektorių skirtingų sričių 

atstovai (ESII).  

 

Gegužės 27 d. Departamento atstovai 

dalyvavo Vilniaus apsk. VPK ir NTAKD 

organizuotoje apskrito stalo diskusijoje-
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seminare apie psichoaktyvių medžiagų 

vartojimą jaunimo tarpe. 

 

Birželio 27 d bendradarbiaujant su Lietuvos 

neformaliojo ugdymo asociacija, 

besisteigiančia Lietuvos jaunimo darbuotojų 

asociacija. Panevėžyje organizuotas Jaunimo 

darbuotojų sertifikavimo renginys dalyvavo 

66 žmonės.  

 

Birželio mėn. Departamento atstovas dalyvavo 

Vilniaus m. savivaldybės Jaunimo programų 

konkurso paraiškų vertinimo komisijos 

veikloje. Elektroniniu būdu įvertinti 8 

konkursui pateiktos paraiškos; 

 

Š.m. birželio 12-13 bendradarbiaujant su 

Ugdymo plėtotės centru prie Švietimo ir 

mokslo ministerijos Departamentas 

organizavo tęstinį seminarą jaunimo reikalų 

koordinatoriams ir už neformalųjį švietimą 

atsakingiems darbuotojams Molėtuose, 

dalyvavo 32 asmenys.  

 

Š. m. birželio 17 d., bendradarbiaujant su 

Socialinių paslaugų priežiūros departamentu 

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

buvo organizuotas tarpžinybinis-tarpsektorinis 

susitikimas su nacionalinių jaunimo 

organizacijų atstovais. Susitikime dalyvavo 

18-os nacionalinių jaunimo organizacijų 

atstovai. 

 

Š. m. birželio 26 d., bendradarbiaujant su 

Socialinių paslaugų priežiūros departamentu 

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

ir VšĮ „NVO teisės institutas“ buvo 

organizuotas praktinis seminaras – mokymai 

regioninėms jaunimo organizacijų taryboms 

apie Departamento finansuotų programų 
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įgyvendinimą, ataskaitų rengimą bei jaunimo 

nevyriausybinių organizacijų finansinę 

apskaitą. Dalyvavo 11-os regioninių jaunimo 

organizacijų tarybų atstovai. 

 

Š. m. birželio 30 d. Departamentas organizavo 

įvadinį seminarą naujiems jaunimo reikalų 

koordinatoriams, dalyvavo 8 koordinatoriai ir 

5 socialinių partnerių atstovai.  
 

Liepos 2 d. Departamento atstovas dalyvavo 

metodinės tarybos prie Lietuvos darbo biržos 

posėdyje, kur buvo pristatytas atvirų jaunimo 

centrų ir erdvių vaidmuo įgyvendinant 

jaunimo garantijų iniciatyvą.  
 

Liepos 10-13 d. Departamento atstovai 

dalyvavo Pasaulio lietuvių jaunimo susitikime, 

kurį organizavo Pasaulio lietuvių jaunimo 

sąjunga.  
 

Liepos-rugsėjo mėn. įvyko 15 konsultacijų, 

dalyvavo 15 savivaldybių jaunimo reikalų 

tarybų atstovai (ESII). 
 

Per ataskaitinį laikotarpį bendradarbiaujant su 

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos Departamentas 

organizavo mokymo paslaugų pirkimą 

projekto “Pasitikėk savim“ koordinatoriams, 

dirbantiems su jaunimu birželio 30 - liepos 4 

ir liepos 14-18 d. vyko mokymai 

koordinatoriams, dirbantiems su jaunimu.  

 

Rugpjūčio 13 d. suorganizuotas Departamento 

atstovų ir Nacionalinės jaunimo reikalų 

koordinatorių asociacijos valdybos susitikimas 

Vilniuje, kurio metu aptartas jaunimo reikalų 

koordinatorių vaidmuo įgyvendinant jaunimo 

garantijų iniciatyvą.  
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Bendradarbiaujant su SADM, JRD III ketv. 

pradėjo informacinę akciją „Rezervuota 

jaunimui“, kurios metu siekiama nustatyti 

mėgstamiausias ir dažniausiai jaunuolių 

lankomas vietas visoje Lietuvoje. III ketv. ir 

IV ketv. pradžioje vyksta pirmasis akcijos 

etapas, kuriame rezervuota jau daugiau nei 

430 vietų. IV ketv. vyko II akcijos etapas bei 

daugiausiai balsų surinkusių vietų 

apdovanojimas, susitikimai su SADM 

ministre. 

 

Informacija apie vykstančia akciją iš viso 

publikuota 43-uose kanaluose: 

Savivaldybių interneto puslapiai 
(http://www.arsa.lt/index.php?2411247599;  

http://www.kedainiai.lt/go.php/lit/Jaunuoliai-kvieciami-
rinkti-savo-megstamiausias-vietas/2407/1;  

http://195.182.86.183/lit/IMG/2773;  

http://www.pasvalys.lt/lt/jaunimas_.html;  
http://www.rokiskis.lt/lt/jaunimui/jaunimo-

garantijos.html;  

http://www.silute.lt:50080/go.php/lit/Jaunimas/253;  
http://www.vrsa.lt/go.php/lit/Placiau/2619; 

http://www.visaginas.lt/index.php?-837500762; 

http://www.kazluruda.lt/popup2.php?ru=bS9tX2FydGljb

GUvZmlsZXMvdl9hcnRpY2xlX3ByaW50LnBocA==&t

mpl_name=m_article_print_view&article_id=1056; 

http://www.svietimas.utena.lm.lt/TVS/naujienos/1-
naujienos/1111-kvieiame-dalyvauti-akcijoje-qrezervuota-

jaunimuiq;) 

Bibliotekos 
(http://www.jonbiblioteka.lt/lt/naujienos/1298-akcija-

rezervuota-jaunimui; 

http://www.klavb.lt/lt/naujienos/794-rinkite-savo-
megstamiausia-vieta; 

http://www.kretvb.lt/lt/naujienos/aktualijos/2080-akcija-

rezervuota-jaunimui; 
http://www.rokiskis.rvb.lt/lt/naujienospunktas/1139-

rezervuota-jaunimui; 

http://www.svb.lt/lt/835-akcija-%E2%80%9Erezervuota-
jaunimui%E2%80%9C.html;) 

Naujienų portalai 
(http://www.alytusplius.lt/naujienos/jaunimas-

kvie%C4%8Diamas-i%C5%A1rinkti-savo-
m%C4%97gstamiausi%C4%85-lankytin%C4%85-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arsa.lt/index.php?2411247599
http://www.kedainiai.lt/go.php/lit/Jaunuoliai-kvieciami-rinkti-savo-megstamiausias-vietas/2407/1
http://www.kedainiai.lt/go.php/lit/Jaunuoliai-kvieciami-rinkti-savo-megstamiausias-vietas/2407/1
http://195.182.86.183/lit/IMG/2773
http://www.pasvalys.lt/lt/jaunimas_.html
http://www.rokiskis.lt/lt/jaunimui/jaunimo-garantijos.html
http://www.rokiskis.lt/lt/jaunimui/jaunimo-garantijos.html
http://www.silute.lt:50080/go.php/lit/Jaunimas/253
http://www/
http://www.jonbiblioteka.lt/lt/naujienos/1298-akcija-rezervuota-jaunimui
http://www.jonbiblioteka.lt/lt/naujienos/1298-akcija-rezervuota-jaunimui
http://www.klavb.lt/lt/naujienos/794-rinkite-savo-megstamiausia-vieta
http://www.klavb.lt/lt/naujienos/794-rinkite-savo-megstamiausia-vieta
http://www.kretvb.lt/lt/naujienos/aktualijos/2080-akcija-rezervuota-jaunimui
http://www.kretvb.lt/lt/naujienos/aktualijos/2080-akcija-rezervuota-jaunimui
http://www.rokiskis.rvb.lt/lt/naujienospunktas/1139-rezervuota-jaunimui
http://www.rokiskis.rvb.lt/lt/naujienospunktas/1139-rezervuota-jaunimui
http://www.svb.lt/lt/835-akcija-%E2%80%9Erezervuota-jaunimui%E2%80%9C.html
http://www.svb.lt/lt/835-akcija-%E2%80%9Erezervuota-jaunimui%E2%80%9C.html
http://www.alytusplius.lt/naujienos/jaunimas-kvie%C4%8Diamas-i%C5%A1rinkti-savo-m%C4%97gstamiausi%C4%85-lankytin%C4%85-viet%C4%85
http://www.alytusplius.lt/naujienos/jaunimas-kvie%C4%8Diamas-i%C5%A1rinkti-savo-m%C4%97gstamiausi%C4%85-lankytin%C4%85-viet%C4%85
http://www.alytusplius.lt/naujienos/jaunimas-kvie%C4%8Diamas-i%C5%A1rinkti-savo-m%C4%97gstamiausi%C4%85-lankytin%C4%85-viet%C4%85
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viet%C4%85; 

http://www.aukstaitijosgidas.lt/idomu/item/7373-

jaunimas-kvieciamas-rezervuoti-savo-megstamas-vietas; 

http://www.balsas.lt/naujiena/804225/jaunuoliai-
kvieciami-rinkti-megstamiausias-apsilankymo-vietas; 

http://dzukijainfo.lt/jaunuoliai-kvieciami-rinkti-savo-

megstamiausias-lankyti-vietas/ 
http://news.elengvai.lt/naujiena/jaunuoliai-kvieciami-

rinkti-savo-megstamiausias-vietas-35166; 

http://www.madeinvilnius.com/lt/gyvenimas/startavo-
akcija-rezervuota-jaunimui-atskleisianti-jaunimo-

megstamiausias-apsilankymo-vietas/i/; 

http://manosakiai.lt/naujiena/jaunuoliai-kvieciami-rinkti-
savo-megstamiausias-vietas 

http://mieste.delfi.lt/gyvenimas/198fhm-jaunimas-

kvieciamas-rezervuoti-savo-megstamas-vietas; 
http://www.pliusas.lt/straipsniai/yhgfhgfh; 

http://www.vilkmerge.lt/index.php?option=com_content&

view=article&id=16065:jaunimas-kvieciamas-rezervuoti-
savo-megstamas-

vietas&catid=101:pranesimai&Itemid=550; 

http://www.zinauviska.lt/lt/kas-naujo/naujienos/kur-
dazniausiai-lankaisi-isrink-savo-megstamiausia-vieta-

4476; 

http://www.gzeme.lt/?s_id=80; 
http://www.zarasiskis.lt/naujienos_/jaunimas/jaunuoliai-

kvieciami-rinkti-savo-megstamiausias-vietas-6946/; 
http://www.manoradviliskis.lt/naujiena/jaunuoliai-

kvieciami-rinkti-savo-megstamiausias-vietas-35166; 

http://www.sakiskis.lt/sakiai-

naujienos/jaunimas/jaunimas-gali-pareiksti-savo-

nuomone-6412/; 

http://kalvarijietis.balsas.lt/naujienos/naujienos_/jaunimas
-gali-pareiksti-savo-nuomone-6412/; 

http://ignalinietis.balsas.lt/ignalina-

naujienos/jaunimas/jaunuoliai-kvieciami-rinkti-savo-
megstamiausias-vietas-6946/ 

http://www.manopagegiai.lt/naujiena/jaunuoliai-

kvieciami-rinkti-savo-megstamiausias-vietas-35166; 
http://l24.lt/lt/visuomene/item/39302-jaunuoliai-

kvieciami-rinkti-savo-megstamiausias-vietas; 

Kiti informavimo kanalai 

(http://www.darbopartija.lt/naujienos/jaunuoliai-

kvieciami-rinkti-megstamiausias-apsilankymo-vietas/ 

http://www.imbare.lt/; 

http://lijana.net/rink-populiariausias-jaunimo-susiburimo-
vietas-siluteje/3302; 

http://patsaunoris.lt/naujienos/jaunuoliai-kvieciami-rinkti-

savo-megstamiausias-vietas/; 
http://psichika.eu/blog/startuos-akcija-rezervuota-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alytusplius.lt/naujienos/jaunimas-kvie%C4%8Diamas-i%C5%A1rinkti-savo-m%C4%97gstamiausi%C4%85-lankytin%C4%85-viet%C4%85
http://www.aukstaitijosgidas.lt/idomu/item/7373-jaunimas-kvieciamas-rezervuoti-savo-megstamas-vietas
http://www.aukstaitijosgidas.lt/idomu/item/7373-jaunimas-kvieciamas-rezervuoti-savo-megstamas-vietas
http://www.balsas.lt/naujiena/804225/jaunuoliai-kvieciami-rinkti-megstamiausias-apsilankymo-vietas
http://www.balsas.lt/naujiena/804225/jaunuoliai-kvieciami-rinkti-megstamiausias-apsilankymo-vietas
http://dzukijainfo.lt/jaunuoliai-kvieciami-rinkti-savo-megstamiausias-lankyti-vietas/
http://dzukijainfo.lt/jaunuoliai-kvieciami-rinkti-savo-megstamiausias-lankyti-vietas/
http://news.elengvai.lt/naujiena/jaunuoliai-kvieciami-rinkti-savo-megstamiausias-vietas-35166
http://news.elengvai.lt/naujiena/jaunuoliai-kvieciami-rinkti-savo-megstamiausias-vietas-35166
http://www.madeinvilnius.com/lt/gyvenimas/startavo-akcija-rezervuota-jaunimui-atskleisianti-jaunimo-megstamiausias-apsilankymo-vietas/i/
http://www.madeinvilnius.com/lt/gyvenimas/startavo-akcija-rezervuota-jaunimui-atskleisianti-jaunimo-megstamiausias-apsilankymo-vietas/i/
http://www.madeinvilnius.com/lt/gyvenimas/startavo-akcija-rezervuota-jaunimui-atskleisianti-jaunimo-megstamiausias-apsilankymo-vietas/i/
http://manosakiai.lt/naujiena/jaunuoliai-kvieciami-rinkti-savo-megstamiausias-vietas
http://manosakiai.lt/naujiena/jaunuoliai-kvieciami-rinkti-savo-megstamiausias-vietas
http://mieste.delfi.lt/gyvenimas/198fhm-jaunimas-kvieciamas-rezervuoti-savo-megstamas-vietas
http://mieste.delfi.lt/gyvenimas/198fhm-jaunimas-kvieciamas-rezervuoti-savo-megstamas-vietas
http://www.pliusas.lt/straipsniai/yhgfhgfh
http://www.vilkmerge.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=16065:jaunimas-kvieciamas-rezervuoti-savo-megstamas-vietas&catid=101:pranesimai&Itemid=550
http://www.vilkmerge.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=16065:jaunimas-kvieciamas-rezervuoti-savo-megstamas-vietas&catid=101:pranesimai&Itemid=550
http://www.vilkmerge.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=16065:jaunimas-kvieciamas-rezervuoti-savo-megstamas-vietas&catid=101:pranesimai&Itemid=550
http://www.vilkmerge.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=16065:jaunimas-kvieciamas-rezervuoti-savo-megstamas-vietas&catid=101:pranesimai&Itemid=550
http://www.zinauviska.lt/lt/kas-naujo/naujienos/kur-dazniausiai-lankaisi-isrink-savo-megstamiausia-vieta-4476
http://www.zinauviska.lt/lt/kas-naujo/naujienos/kur-dazniausiai-lankaisi-isrink-savo-megstamiausia-vieta-4476
http://www.zinauviska.lt/lt/kas-naujo/naujienos/kur-dazniausiai-lankaisi-isrink-savo-megstamiausia-vieta-4476
http://www.gzeme.lt/?s_id=80
http://www.zarasiskis.lt/naujienos_/jaunimas/jaunuoliai-kvieciami-rinkti-savo-megstamiausias-vietas-6946/
http://www.zarasiskis.lt/naujienos_/jaunimas/jaunuoliai-kvieciami-rinkti-savo-megstamiausias-vietas-6946/
http://www.manoradviliskis.lt/naujiena/jaunuoliai-kvieciami-rinkti-savo-megstamiausias-vietas-35166
http://www.manoradviliskis.lt/naujiena/jaunuoliai-kvieciami-rinkti-savo-megstamiausias-vietas-35166
http://www.sakiskis.lt/sakiai-naujienos/jaunimas/jaunimas-gali-pareiksti-savo-nuomone-6412/
http://www.sakiskis.lt/sakiai-naujienos/jaunimas/jaunimas-gali-pareiksti-savo-nuomone-6412/
http://www.sakiskis.lt/sakiai-naujienos/jaunimas/jaunimas-gali-pareiksti-savo-nuomone-6412/
http://kalvarijietis.balsas.lt/naujienos/naujienos_/jaunimas-gali-pareiksti-savo-nuomone-6412/
http://kalvarijietis.balsas.lt/naujienos/naujienos_/jaunimas-gali-pareiksti-savo-nuomone-6412/
http://l24.lt/lt/visuomene/item/39302-jaunuoliai-kvieciami-rinkti-savo-megstamiausias-vietas
http://l24.lt/lt/visuomene/item/39302-jaunuoliai-kvieciami-rinkti-savo-megstamiausias-vietas
http://www.darbopartija.lt/naujienos/jaunuoliai-kvieciami-rinkti-megstamiausias-apsilankymo-vietas/
http://www.darbopartija.lt/naujienos/jaunuoliai-kvieciami-rinkti-megstamiausias-apsilankymo-vietas/
http://www.imbare.lt/
http://lijana.net/rink-populiariausias-jaunimo-susiburimo-vietas-siluteje/3302
http://lijana.net/rink-populiariausias-jaunimo-susiburimo-vietas-siluteje/3302
http://patsaunoris/
http://psichika/
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jaunimui-atskleisianti-jaunimo-megstamiausias-

apsilankymo-vietas/; 

http://www.rokiskiovvg.lt/index.php/lt/home/439-

rezervuota-jaunimui; 
http://www.alytus-tourism.lt/lt/right_side-

nekeisti/naujienos/jaunuoliai-kvieciami-rinkti-savo-

megstamiausias-lankyti-vietas-; 
https://www.facebook.com/permalink.php?id=193164907

465869&story_fbid=647187868730235; 

http://www.bagotoji.kazluruda.lm.lt/index.php?limitstart=
3;) 

 

IV ketv. baigėsi informacinė akcija 

„Rezervuota jaunimui“. Iš viso akcijoje 

dalyvavo daugiau nei 3000 jaunų žmonių iš 

visos Lietuvos, rezervuota 480 vietos bei 18 

313 kartų paspaustas „Man irgi patinka 

mygtukas“. Išrinktos 59 mėgstamiausios 

vietos kiekvienoje savivaldybėje (akcijoje 

nedalyvavo Prienų rajono savivaldybė). 

Užsakytos 59 statulėlės laimėjusioms vietoms. 
 

Rugsėjo 19 d. bendradarbiaujant su Valstybine 

darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos Departamentas organizavo 

seminarą jaunimo darbuotojams ir jaunimui 

apie teisėtą ir saugų darbą. Dalyvavo 39 

asmenų, iš 18 organizacijų/įstaigų.  

 

Rugsėjo 24 d. Departamento atstovai dalyvavo 

ir moderavo darbo grupes Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos organizuotame seminare 

„Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimas 

regionuose“ jaunimo reikalų koordinatoriams. 

 

Rugsėjo 25 d. Departamento atstovai dalyvavo 

VšĮ „Versli Lietuva“ organizuotame renginyje 

„Verslas veža“, kur teikė konsultacijas 

savanorystės ir verslumo klausimais.  

 

Spalio 8 d. bendradarbiaudamas su Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija, Departamentas 

organizavo renginį jaunimo politikos 
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40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 įgyvendinimo ir informacijos sklaidos 

klausimais „SJRT forumas“ Lietuvos 

Respublikos Seime. Forume vietos politikai, 

savivaldybių administracijos darbuotojai bei 

jaunimas susirinko prie vieno stalo, diskutavo 

ir ieškojo naujų sprendimų, kaip įgyvendinti 

jaunimo politiką Lietuvos savivaldybėse.  

 

Spalio 21 d. Departamento atstovas dalyvavo 

susitikime su ekspertais iš Ekonominio 

bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 

siekiant apžvelgti jaunimo verslumo situaciją 

Lietuvoje.  

 

IV ketv. bendradarbiaujant su Nacionaline 

jaunimo reikalų koordinatorių asociacija 

Departamentas prisidėjo organizuojant 

Jaunimo reikalų koordinatorių suvažiavimą 

„Koordinalizacija-2014“ spalio 24 d. Kaune, 

siekiant suteikti žinių dirbti su neaktyviais 

jaunais žmonėmis. 

 

Spalio 28 d. Departamento atstovas dalyvavo 

konferencijoje „Patiriant bendruomeniškumą: 

vietos bendruomenių stiprinimas“ Telšiuose. 

 

Lapkričio 6 d. Departamento atstovas 

dalyvavo Vilniaus m. savivaldybės 

organizuotame forume ,,Darbas su jaunimu 

2014“, kuriame  buvo diskutuojama apie darbą 

su jaunimu iš paslaugų perspektyvos, siekiant 

vystyti šiuolaikinio viešojo administravimo 

koncepciją bei į rezultatus orientuotą valdymą. 

 

Lapkričio 8-9 d. Vilniuje buvo suorganizuoti 

,,Interesų atstovavimo, komunikacijos ir 

lobizmo“ mokymai, kurių tikslas buvo - 

suteikti interesų atstovavimo, lobizmo ir 

komunikacijos žinių siekiant jas įgalinti 

pritraukti daugiau jaunų žmonių dalyvauti 
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jaunimo veikloje bei atstovauti jaunimo 

interesams gerinti organizacijų veiklų 

viešinimo įgūdžius, didinant jų žinomumą. 

Dalyvavo 28 dalyviai. 

 

Lapkričio 11-12 d. Kėdainiuose 

bendradarbiaujant su Policijos departamentu 

suorganizuoti mokymai policijos pareigūnams 

„Kokybiškas darbas su jaunimu: darbas su 

neaktyviais jaunais žmonėmis pasitelkiant 

kitas darbo su jaunimu formas“. Dalyvavo 25 

žmonės.        

 

Lapkričio 12 d. Vilniuje buvo suorganizuoti 

Viešųjų pirkimų mokymai 2014 m. 

finansuotoms nacionalinėms jaunimo 

organizacijoms ir regioninėms jaunimo 

organizacijų taryboms, skirti organizacijoms 

suteikti ir / ar sustiprinti jų kompetencijas 

vykdant viešųjų pirkimų procedūras. 

Dalyvavo 32 žmonės. 

Lapkričio 18-19 d., bendradarbiaujant su 

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos, organizuotas seminaras 

Vilniuje jaunimo reikalų koordinatoriams ir 

jaunimo darbo centrų specialistams, siekiant 

sudaryti prielaidas koordinuotai veiklai 

įgyvendinti.  

 

IV ketv. atsižvelgus į skirtingą savivaldybių 

specifiką jaunimo politikos srityje, siekiant 

didinti jaunimo asociacijų ir savivaldybių 

atstovų kompetencijas, siekiant pagal poreikį 

efektyvinti savivaldybių jaunimo reikalų 

tarybų veiklą, įgalinti naudotis jaunimo 

politikos įgyvendinimo įrankiais, užtikrinti 

efektyvią veiklą Departamentas organizavo 

mokymus gruodžio 8 d. Kupiškio r., 9 d. 
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Kaišiadorių r, 17 d. Šalčininkų r., 18 d. 

Plungės r.  19 d. Klaipėdos m. savivaldybių 

jaunimo reikalų taryboms. 

 

Atsižvelgant į Vilniaus miesto savivaldybės 

prašymą, prisidėta organizuojant 2014-10-26 

d. „Darbo su jaunimu forumą 2014“.  

 

Lapkričio 25 d. bendradarbiaujant Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija,  Vietos veiklos 

grupių tinklu, Lietuvos jaunimo organizacijų 

taryba suorganizuotas seminaras Vietos 

veiklos grupių atstovams ir jaunimo 

organizacijų atstovams „Tarpžinybinio 

bendradarbiavimo galimybės 2015-2020 m. 

teikiant kokybiškas paslaugas jauniems 

žmonėms“. Dalyvavo 32 žmones. 

IV ketv. bendradarbiaujant su Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija gruodžio 8–11 

d., organizuotas renginys Vilniuje, kurio metu 

buvo keičiamasi patirtimi apie savanoriavimo 

galimybes ir gerąją patirtį Lietuvoje ir 

Vokietijoje, diskutuota apie savanorystės 

reikšmę jaunam žmogui, kokia turėtų būti 

tinkama savanoriavimo trukmė bei ką reikėtų 

tobulinti tiek Lietuvos, tiek Vokietijos 

savanorystės reglamentavimo sistemoje. 

 

Gruodžio 13 d. Marijampolėje buvo 

suorganizuoti įvadiniai Regioninių jaunimo 

organizacijų tarybų mokymai, naujiems ar 

veiklą atnaujinantiems ,,Apskritiesiems 

stalams“. Dalyvavo 15 žmonių iš 4 RJOT 

(Marijampolės, Šakių, Jurbarko, Kazlų 

Rūdos). 

Gruodžio 12-14 d. bendradarbiaujant su 
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Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, 

organizuotas seminaras Molėtų r. jaunimo 

reikalų koordinatoriams, jaunimo 

darbuotojams, jaunimo ir su jaunimu 

dirbančių organizacijų atstovams, Eurodesk 

atstovams regionuose siekiant supažindinti su 

struktūriniu dialogu, jaunimo įgalinimu ir 

konsultacijų organizavimu. 

 

IV ketv. bendradarbiaujant su Pasaulio 

lietuvių jaunimo sąjunga, gruodžio 22 d. 

organizuotas užsienio lietuvių jaunimo 

sąjungų ir bendruomenių atstovų susitikimas – 

diskusija su valstybių institucijų ir 

nevyriausybinių jaunimo organizacijų 

vadovais siekiant sudaryti sąlygas užsienio 

lietuvių jaunimui įsitraukti į Lietuvos socialinį 

ir kultūrinį gyvenimą, užmegzti ir plėtoti 

ryšius su Lietuvos jaunimo nevyriausybinėmis 

organizacijomis. 

 

Per ataskaitinį laikotarpį buvo įgyvendinta 10 

mokymų regioninių jaunimo organizacijų 

taryboms. (ESII) 

 

Įvyko 20 mokymų savivaldybių jaunimo 

reikalų taryboms, skirtų  jų veiklos kokybei 

gerinti. (ESII). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaunimo 

situacijos 

stebėsena, 

jaunimo 

informavimo bei 

pozityvaus 

įvaizdžio apie 

jaunimo veiklą 

skleidimas 

Išleisti leidinius 

apie jaunimo 

politiką 

Lietuvoje – 2; 

Straipsnių, 

informacinių 

pranešimų 

paruošimas ir 

publikavimas – 

2; 

Susisteminti 

Išleisti leidinius 

apie jaunimo 

politiką 

Lietuvoje – 2; 

Straipsnių, 

informacinių 

pranešimų 

paruošimas ir 

publikavimas – 

2; 

Susisteminti 

Departamentas, siekdamas faktais ir žiniomis 

grįstos jaunimo politikos Lietuvoje 

įgyvendinimo, II ketv. išsiuntė valstybinėms 

institucijoms, savivaldybėms, Lietuvos 

aukštosioms mokykloms ir nacionalinėms 

studentų sąjungoms raštą apie renkamą 

informaciją – 2013 m. atliktus bei 2014-2015 

m. planuojamus atlikti tyrimus/analizes, 

kuriuose viena iš tiriamųjų grupių būtų 

jaunimas nuo 14 iki 29 metų, taip pat 

prašydamas pateikti kitą aktualią informaciją, 
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informacija apie 

kitų institucijų 

atliekamus 

tyrimus jaunimo 

srityje – 1. 

Rezultatas: 

Visuomenė 

nuolat 

informuojama 

apie jaunimo 

politikos 

formavimo ir 

įgyvendinimo 

procesus, 

atliekamus 

tyrimus, 

renkamus 

duomenis ir jų 

panaudojimą 

planuojant 

naujas veiklas 

informacija apie 

kitų institucijų 

atliekamus 

tyrimus jaunimo 

srityje – 1. 

 

susijusią su jaunimo situacija šalyje. Surinkta 

informacija apie kitų įstaigų, institucijų 

atliekamus tyrimus susijusius su jaunimu. 

Gauti atsakymai iš 36 įstaigų bei institucijų, iš 

jų 25 iš aukštųjų mokslo įstaigų. Pagal 

pateiktus duomenis matyti, jog dauguma 

valstybinių institucijų tyrimus vykdo savo 

veiklos srityje, išskirdami ir jaunimo grupę, jei 

įmanoma. Tuo tarpu aukštosios mokymosi 

įstaigos tyrimus vykdo tik savo veiklos viduje, 

veikloms įsivertinti. 

Tyrimai, kurie susiję su jaunimo ar jaunimo 

politikos įgyvendinimu patalpinti jrd.lt 

tinklalapyje: 

- Valstybinės institucijos: 

http://www.jrd.lt/valstybiniu-instituciju-

tyrimai-apie-jaunima 

- Aukštosios mokyklos: 

http://www.jrd.lt/aukstuju-mokyklu-

tyrimai-apie-jaunima 

 

II ketv. parengtas bei leidinyje „Vasaros 

gidas“ išspausdintas pranešimas „Atviri 

jaunimo centrai ir erdvės – ieškantiems 

saviraiškos galimybių“. Už paslaugas 

apmokėta III ketv., Socialinės apsaugos ir 

darbo ministrei patvirtinus patikslintą veiklos 

planą. 

 

II-III ketv. rengta bei atnaujinta informacija 

leidiniui „Jaunimo politika Lietuvoje“. 

Leidinyje bus pateikta bendroji informacija 

apie jaunimo politikos situaciją Lietuvoje, 

institucijas, nevyriausybines organizacijas, 

veikiančias šioje srityje, taip pat pateikta 

geroji praktika.  

 

II-III ketv. rengta medžiaga elektroniniam 

leidiniui apie jaunimo politiką Lietuvoje, 

kuriame pateikta glausta informacija apie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jrd.lt/valstybiniu-instituciju-tyrimai-apie-jaunima
http://www.jrd.lt/valstybiniu-instituciju-tyrimai-apie-jaunima
http://www.jrd.lt/aukstuju-mokyklu-tyrimai-apie-jaunima
http://www.jrd.lt/aukstuju-mokyklu-tyrimai-apie-jaunima
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jaunimo politiką Lietuvoje, taip pat teisės 

aktai, visų institucijų kontaktai ir pan. 

 

III ketv. vykdytos viešųjų pirkimų procedūros 

leidiniams išleisti. Leidinių turinys derinamas 

su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

atstovais. Dėl viešųjų pirkimų procedūrų ir 

laiku negavus pastabų iš Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos atstovų leidyba nukelta į 

IV ketv. 

 

IV ketv. parengtas informacinis straipsnis apie 

jaunimo dalyvavimą Departamento 

vykdomose veiklose „Dalyvavimas keičia 

jaunuolius“. Negavus Ministerijos pritarimo 

straipsnį publikuoti nacionalinėje spaudoje, jis 

paskelbtas Departamento interneto puslapyje: 

http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-

naujienos/dalyvavimas-keicia-jaunuolius 

 

IV ketv. išleisti leidiniai apie Jaunimo politiką 

Lietuvoje: informacinis leidinys (tiražas 1500 

vnt) ir CD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarptautinių 

protokolų, 

projektų 

įgyvendinimas 

ir tarptautinių 

renginių 

organizavimas, 

dalyvavimas 

tarptautinėse 

darbo grupėse 

bei 

susitikimuose 

Tarptautinio 

bendradarbiavi

mo protokolus 

su Vokietijos 

Federacine 

Respublika ir 

Belgijos 

karalystės 

Flamandų žeme, 

Latvija bei 

Estija skaičius – 

2; 

Tarptautinių 

renginių 

skaičius –  9; 

Posėdžių ir 

susitikimų 

Tarptautinio 

bendradarbiavi

mo protokolus 

su Vokietijos 

Federacine 

Respublika ir 

Belgijos 

karalystės 

Flamandų žeme, 

Latvija bei 

Estija skaičius – 

2; 

Tarptautinių 

renginių 

skaičius – 9; 

Posėdžių ir 

susitikimų 

Įgyvendinant tarptautinį bendradarbiavimo 

protokolą su Belgijos Karalystės Flamandų 

žeme, Latvija ir Estija, 2014 m. sausio - 

vasario mėnesiais vykdyta atranka į 2014 m. 

kovo 3-7 d. vykstantį seminarą „Darbo su 

jaunimo įgyvendinimo kokybiniai aspektai“. 

Dalyvauti seminare atrinkti 2 atstovai 

dirbantys su jaunimu ir 1 atstovas iš jaunimo 

organizacijos. Dalyvius lydėjo ir seminare 

aktyviai dalyvavo ir Departamento atstovas. 

 
Gegužės 26-30 d. Lietuvoje lankėsi delegacija 

iš Flandrijos (Belgijos) bei aktyviai dalyvavo 

patirties mainų vizite „Jaunimo centrų 

keitimasis patirtimi“. Buvo aplankyti šie 

jaunimo centrai ir erdvės: Kauno atviras 

jaunimo centras „Vartai“, atvira jaunimo 

http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/dalyvavimas-keicia-jaunuolius
http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/dalyvavimas-keicia-jaunuolius
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skaičius, 

atstovaujant 

Lietuvos 

jaunimo politiką 

(dalyvavimas 

Europos 

jaunimo 

politikos 

pažinimo tinklo 

susitikimuose, 

kokybiško darbo 

su jaunimu ES 

šalyse sistemos 

ir kt.) – 10. 

Rezultatai: 

Perimama ir 

pritaikoma 

tarptautinė 

geroji patirtis 

savivaldybėse, 

atviro darbo su 

jaunimu srityje.  

Lietuvos 

pozicija 

atstovaujama 

tarptautinėse 

darbo grupėse ir 

susitikimuose, 

pateikiami 

pasiūlymai 

rengiamų 

dokumentų 

projektams 

skaičius, 

atstovaujant 

Lietuvos 

jaunimo politiką 

(dalyvavimas 

Europos 

jaunimo 

politikos 

pažinimo tinklo 

susitikimuose, 

kokybiško darbo 

su jaunimu ES 

šalyse sistemos 

ir kt. ) – 9. 

 

erdvė Lazdijuose, Druskininkų jaunimo 

užimtumo centras bei Naujosios Vilnios atvira 

jaunimo erdvė. Taip pat buvo organizuota 

diskusija apie kitas darbo su jaunimu formas, 

kurioje dalyvavo lankytų bei kitų Lietuvoje 

veikiančių jaunimo centrų ir erdvių atstovai. 

Atstovai iš atviros jaunimo erdvės „Sofkė“ 

pristatė savo vykdomą gatvės darbą su 

jaunimu bei problemas, su kuriomis susiduria 

jį vykdant. 

 

Birželio 25-26 dienomis Departamento 

atstovas dalyvavo pasirengiamajame vizite dėl 

seminaro „Faktais ir žiniomis grįstos jaunimo 

politikos planavimas vietiniu lygmeniu“, kuris 

vyko Briuselyje. Susitikimo metu tartasi dėl 

vyksiančio seminaro koncepcijos, dalyvių ir 

t.t. Nutarta, jog seminaras vyks š. m. spalio 

19-22 dienomis. Taip pat nutarta, jog 

susitarimo su Belgijos Karalystės Flamandų 

žeme, Latvija ir Estija peržiūros bei pratęsimo 

susitikimas vyks š. m. lapkričio 20-21 

dienomis Lietuvoje. 

 

Rugpjūčio mėnesį vykdyta atranka į spalio 19-

22 d. vyksiantį seminarą „Faktais ir žiniomis 

grįsta jaunimo politika vietiniu lygmeniu“ 

Belgijoje. Atrankos komisija iš 13 gautų 

paraiškų atrinko 4, kurias pildę asmenys 

pakviesti dalyvauti minėtame seminare. Su 

atrinktais dalyviais pasirašytos sutartys bei 

surengtas susitikimas, kurio metu aptartas 

pasirengimas seminarui bei pasidalinta 

konkrečiais darbais. 

 

IV ketv. įgyvendinant susitarimą tarp 

Flandrijos ir Lietuvos bendradarbiavimo 

jaunimo politikos srityje, lapkričio 20 – 21 d. 

organizuotas Jaunimo pakomitečio, kurį 

sudaro atstovai iš Latvijos, Estijos, Flandrijos 
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bei Lietuvos, susitikimas Lietuvoje. Įvertintos 

2012-2014 metais vykusios veiklos bei 

parengtas ir pasirašytas susitarimas 2015-2017 

metams.  
Įgyvendinant bendradarbiavimo susitarimą 

tarp Vokietijos Federacinės Respublikos 

Brandenburgo žemės Švietimo, jaunimo ir 

sporto ministerijos už jaunimo klausimus 

atsakingo departamento ir Departamento š.m. 

gegužės 19 - 23 dienomis įvyko tarptautinis 

renginys „Kokybės standartų vystymas darbe 

su jaunimu: atviri jaunimo centrai ir erdvės, 

laisvalaikio užimtumo centrai“, Vilniaus ir 

Telšių savivaldybėse. Renginys skirtas 

kokybiško darbo atviruose jaunimo centruose 

ir erdvėse, jaunimo laisvalaikio užimtumo 

centruose sąlygų sudarymui. Renginyje 

dalyvavo 5 atstovai iš Vokietijos Federacinės 

Respublikos Brandenburgo žemės bei 8 

atstovai iš Telšių, Jurbarko ir Plungės 

savivaldybių. Atstovai iš Vokietijos lankėsi 

Departamente, Vilniaus miesto savivaldybėje, 

Naujosios Vilnios jaunimo centre. Susitikus su 

savivaldybių atstovais (jaunimo reikalų 

koordinatoriais, atvirų jaunimo centrų ir 

erdvių darbuotojais), pagrindiniai klausimai, 

kuriuos kėlė renginio dalyviai: kokie 

pagrindiniai pokyčiai darbe su jaunimu per 

pastaruosius 5 metus?; kaip motyvuoti 

dirbančiuosius su jaunimu?; kada galime 

sakyti, kad darbo su jaunimu procesas vyksta 

kokybiškai?; ką jaunas žmogus gauna iš 

vykdomo darbo?; kaip užtikrinti vykdomo 

darbo su jaunimu matomumą?; kaip 

galėtumėme bendradarbiauti ir vvykdyti 

bendras veiklas, kad užtikrinti kokybišką 

darbą su jaunimu? Atsakydami į iškeltus 

klausimus dalyviai identifikavo tas sritis, 

kurios aktualios abiejų šalių atstovams dėl 

kokybiško darbo su jaunimu vykstymo: daryti 
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vidinius jaunimo darbuotojų patirties 

pasidalinimus Brandenburgo žemėje; tęsti 

darbo su jaunimu specialistų 

bendradarbiavimą ir patirties pasidalinimą. 

III ketv. vykdomos parengiamos veiklos dėl 

tarptautinio renginio „Jaunimo savanoriška 

tarnyba“, kuris vyks š.m. spalio 13 – 17 d. 

Vokietijoje: vykdyta dalyvių atranka, derinta 

renginio programa su partneriais. 

IV ketv. spalio 13-17 d. vyko tarptautinis 

seminaras „Jaunimo savanoriška tarnyba“ 

specialistų iš Lietuvos ir Vokietijos 

Brandenburgo žemės patirties pasikeitimui, 

dalyvavo 6 atstovai iš Lietuvos.  

Siekiant pagerinti savanoriškos veiklos modelį 

Lietuvoje susipažinta su Vokietijos 

savanoriškų tarnybų metais: socialinė, 

ekologinė, kultūrinė, įgytas platesnis 

savanoriškos veiklos suvokimas (pvz., 

paminklosaugos srityje). Gauta 

rekomendacijų, kaip dirbti būtent su 

nemotyvuotu ir mažiau galimybių turinčiu 

jaunimu – atkreiptinas dėmesys į individualų 

darbą, struktūruotą palydėjimą visos 

savanorystės metu bei ugdomuosius 

seminarus. Seminaro metu dalyviai numatė 

tolimesnio bendradarbiavimo galimybes, buvo 

paskirti atsakingi asmenys tolimesnio 

bendradarbiavimo užtikrinimui bei bendrų 

projektų, veiklų koordinavimui 

 

Departamentas prisideda prie daugiašalio 

projekto „Europinis mokymosi vieni iš kitų 

dėl jaunimo dalyvavimo“ įgyvendinimo 

(„Peer learning on youth participation“). Šis 

projektas inicijuotas Vokietijos Federalinės 

Respublikos Federacinės šeimos, senjorų, 

moterų ir jaunimo ministerijos. Šio projekto 

rėmuose š.m. balandžio 1 – 4 d. organizuotas 

tarptautinis renginys „Tvarus jaunų žmonių 
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dalyvavimas“ Vilniuje. Renginyje dalyvavo 

atstovai iš Izraelio, Vokietijos, Didžiosios 

Britanijos ir Lietuvos. Viso renginyje 

dalyvavo 15 asmenų. Renginio metu buvo 

dirbama dvejose darbo grupėse: 1. 

Demokratiškumas ir pilietiškumas (Kaip 

įtakoti politiką? Kaip institucijos ir kitos 

įstaigos būti atviresnės jaunų žmonių 

dalyvavimui sprendimų priėmimo 

procesuose?); 2. Ilgalaikis dalyvavimas 

(Kokia rolė tenka neformaliam ugdymui ir 

mokykloms, užtikrinant ilgalaikį jaunų 

žmonių dalyvavimą? Kur yra geriausia 

mokytis pilietiškumo ir demokratiškumo?. 

Abiejų grupių dalyviai taip pat diskutavo apie 

mažiau galimybių turinčių jaunuolių 

dalyvavimą (Kaip užtikrinti, kad kaip galima 

platesnis jaunų žmonių spektras būtų 

įsitraukęs ir dalyvautų? Kokie yra specialūs 

poreikiai tų, kurie turi mažiau galimybių?). 

Dalyviai pateikė atsakymus pagal 

diskutuojamus klausimus bei pateikė gerosios 

praktikos pavyzdžius savo šalyse. Ataskaitoje 

pateikiamos dalyvių rekomendacijos dėl jaunų 

žmonių ilgalaikio dalyvavimo. Šios 

rekomendacijos bus pristatytos š.m. spalio 

mėnesį, organizuojamos tarptautinės 

konferencijos Briuselyje metu. Už šių 

rekomendacijų sklaidą yra atsakinga 

Vokietijos Federalinės Respublikos 

Federacinės šeimos, senjorų, moterų ir 

jaunimo ministerija. 

 

Rugsėjo 8 – 10 d. organizuotas tarptautinis 

renginys „Darbo su jaunimu formos: darbas 

gatvėje, mobilus darbas“. Mokymus vedė 

lektoriai iš Norvegijos ir Didžiosios 

Britanijos. Renginyje dalyvavo su jaunimu 

dirbantys asmenys, kurie vykdo ar planuoja 

vykdyti mobilų darbą su jaunimu, darbą 
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gatvėje. Renginyje dalyvao 41 asmuo. 

 

Departamento atstovai dalyvavo: 

Sausio 22 d. Jaunimo darbo grupės susitikime 

Briuselyje bei nuolat teikė pastabas drabo 

grupėje svarstomiems dokumentams; 

Vasario 17 – 18 d. Ekspertinės darbo grupės 

dėl jaunimo kokybiško darbo sistemų ES 

šalyse narėse susitikime Briuselyje; 

Kovo 23 – 27 d. Europos Iniciatyvinio 

Komiteto posėdyje Budapešte; 

Balandžio 6 – 8 d. aukšto lygio viešojo 

sektoriaus institucijoms skirtame 

informaciniame susitikime ir ketvirtajame 

ekspertinės darbo grupės dėl jaunimo 

kokybiško darbo sistemų ES šalyse narėse 

susitikime Briuselyje; 

Balandžio 14 d. Jaunimo darbo grupės 

susitikime Briuselyje bei nuolat teikė pastabas 

drabo grupėje svarstomiems dokumentams; 

Birželio 6 – 8 d. konferencijoje „Youth 

influence to the government decision“, Kijeve. 

Liepos 9 – 11 d.  projekto „IVO4ALL“ 

partnerių susitikime Paryžiuje; bei rugsėjo 16-

18 d. projekto „IVO4ALL“ partnerių 

susitikime Romoje. Intensyviai teikta 

informacija apie Lietuvos situaciją, kartu su 

partneriais pildyta paraiška, kuri spalio 

pradžioje bus pateikta Europos Komisijai. 

Departamentas prisiėmė būti atsakingais už 

projekto Informacijos sklaidos ir 

komunikacijos dalį, kurioje numatyta parengti 

ir palaikyti projekto tinklapį; rengti viešinimo 

seminarus nacionaliu ir tarptautiniu mastu 

projekto rezultatų sklaidai užtikrinti; rengti 

kitas viešinimo veiklas. 

IV ketv. gautas patvirtinimas dėl Europos 

komisijos pritarimo projektui „IVO4ALL“, 

kuriame Departamentas įsipareigojo būti 

parneriu, atsakingu už informacijos ir 
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rezultatų sklaidos koordinavimą.  

Rugsėjo 8 - 10 d. šeštajame ekspertinės darbo 

grupės dėl jaunimo kokybiško darbo sistemų 

ES šalyse narėse susitikime Briuselyje; 

Rugsėjo 16-18 d. projekto „IVO4ALL“ 

partnerių antrame stebėsenos komiteto 

susitikime Romoje. 

Lapkričio 11-15 Europos Tarybos 

koordinacinio komiteto jaunimo klausimais 

(CDEJ) 53-iajame posėdyje, Strasbūre 
Stepono Batoro 

Lietuvos ir 

Vengrijos 

jaunimo 

bendradarbiavi

mo fondo ir  

Lietuvos ir 

Lenkijos 

jaunimo mainų 

fondo 

administravimas 

Organizuoti 

Stepono Batoro 

Lietuvos ir 

Vengrijos 

jaunimo 

bendradarbiavi

mo fondo 

posėdį Lietuvoje 

– 1;  

Organizuoti 

renginį, skirtą 

Stepono Batoro 

Lietuvos ir 

Vengrijos 

jaunimo 

bendradarbiavi

mo fondo 

plėtojimui– 1. 

Lietuvos ir 

Lenkijos 

jaunimo mainų 

fondo lėšomis 

finansuoti ne 

mažiau 15 

jaunimo 

projektų 

Lietuvoje; 

Rezultatas: 

Suorganizuotas 

Stepono Batoro 

Organizuoti 

Stepono Batoro 

Lietuvos ir 

Vengrijos 

jaunimo 

bendradarbiavi

mo fondo 

posėdį Lietuvoje 

– 0;  

Organizuoti 

renginį, skirtą 

Stepono Batoro 

Lietuvos ir 

Vengrijos 

jaunimo 

bendradarbiavi

mo fondo 

plėtojimui– 0. 

Lietuvos ir 

Lenkijos 

jaunimo mainų 

fondo lėšomis 

finansuota 17 

jaunimo 

projektų 

Lietuvoje; 

 

2014 m. sausio 13 d. baigėsi paraiškų teikimas 

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo 

lėšomis 2014 metais finansuojamų projektų 

konkursui. Buvo gautos 65 paraiškos. Atlikus 

formaliųjų kriterijų tinkamumo vertinimą 

konkurso nuostatuose numatytiems 

reikalavimams bei 

institucijoms/organizacijoms delegavus 

ekspertus, buvo surengti 2 ekspertų posėdžiai 

paraiškų turiniui įvertinti. Pagal gautus 

vertinimus parengtas siūlymas Lietuvos ir 

Lenkijos jaunimo mainų fondo komitetui 

(toliau – Komitetas). Surengti du Lietuvos 

pusės Komiteto susitikimai, kurių metu 

aptartos 2014 metais planuojamos veiklos 

Lietuvoje bei pasirengimas kovo 19-21 d. 

vyksiančiam XVI-ajam Komiteto posėdžiui. 

Kovo 19-21 d. įvyko XVI-asis Komiteto 

posėdis Druskininkuose. Posėdžio metu 

pristatyta bendra informacija apie 2014 metų 

finansavimo konkursą, diskutuota dėl projektų 

finansavimo ir 2014 m. vyksiančių veiklų. 

Komiteto posėdžio metu priimtas sprendimas 

dėl 2014 metais Fondo lėšomis finansuojamų 

projektų Lietuvoje ir Lenkijoje. Lietuvoje 

nutarta finansuoti 17 projektų, Lenkijoje – 29 

projektus. Departamento direktoriui 

patvirtinus Fondo konkurso rezultatus, 

tikslintos finansuotų projektų sąmatos bei 

rengiamasi mokymams finansavimą gavusių 
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Lietuvos ir 

Vengrijos 

jaunimo 

bendradarbiavi

mo fondo 

komiteto 

pirmasis posėdis 

Lietuvoje; 

susitarta dėl 

Fondo veiklų 

Vengrijoje ir 

Lenkijoje 

administravimo; 

užtikrinta 

projektų 

finansavimo 

konkursų 

organizavimas, 

remiamų veiklų, 

projektų 

atrankos 

procedūrų ir 

finansuotų 

projektų 

priežiūra. 

projektų rengėjams ir įgyvendintojams.  

Finansuotų organizacijų paraiškos, po sąmatų 

patikslinimo, II ketv. perduotos Socialinių 

paslaugų ir priežiūros departamentui (toliau – 

SPPD) sutarčių pasirašymui. 

Balandžio 7-9 dienomis įvyko mokymai 

finansavimą gavusioms organizacijoms. Jų 

metu jie buvo supažindinti su sutarčių 

sąlygomis su SPPD, pagrindinėmis sąlygomis 

veiklų pristatymui. 

Finansavimą gavusiems projektų vykdytojams 

nuolat teikiamos konsultacijos dėl veiklų 

vykdymo. 

II ketv. rinkta informacija apie 2013 metais 

vykdytus projektus leidiniui „Ataskaita 2013”, 

kurią savo lėšomis išleis Lenkijos pusė. 

III ketv. derintos Fondo veiklos: Komiteto 

posėdis (planuojama vyks lapkričio 5-7 d.), 

kontaktų užmezgimo seminaras 

„Develop2gether” (planuojama vyks gruodžio 

2-5 d.), įsivertinimo seminaras projektų 

rengėjams (planuojama vyks gruodžio 8-9 d.). 

Pažymėtina, jog gavus Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos leidimą. Atnaujinta bei 

teikta statistinė informacija apie Fondo veiklą 

ir finansuotus projektus Lenkijos pusei. 

IV ketv.  

lapkričio 5-6 d. organizuotas Fondo Komiteto 

XVII susitikimą Anykščiuose (Lietuva). 

Susitikimo metu patvirtintas XVI-ojo 

Komiteto susitikimo protokolas, svarstytos 

2015 metų konkurso finansavimo sąlygos, 

metiniai prioritetai, planuojamos 2015 metų 

veiklos. 

Bendradarbiaujant su Švietimo sistemos 

plėtros fondu Varšuvoje š. m. gruodžio 2-5  d. 

Vilniuje organizuotas tarptautinis kontaktų 

užmezgimo mokymai – seminaras 

„Develop2gether“, skirtas būsimiems Fondo 

projektų rengėjams ir įgyvendintojams 
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siekiant skatinti bendrų Lietuvos ir Lenkijos 

jaunimo projektų atsiradimą, jų rengimo ir 

įgyvendinimo kokybę, rezultatyvumą, 

gruodžio 1-2 ir  6 d. organizuotas 

pasiruošiamasis bei įsivertinimo susitikimai 

seminaro programos kokybei užtikrinti. 

Gruodžio 8-9 d. organizuotas įvertinimo 

seminaras 2014 metais Fondo lėšomis 

finansuotų projektų organizacijoms, kurio 

tikslas: įvertinti 2014 metais Lietuvos ir 

Lenkijos jaunimo mainų fondo finansuotus bei 

įgyvendintus projektus 

Siekiant užtikrinti, kad startuotų Stepono 

Batoro Lietuvos ir Vengrijos jaunimo 

bendradarbiavimo fondas, teiktos pastabos 

susitarimo tekstui.  

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“ 

 63 VB   62,95 VB Lietuvos 

jaunimo 

užsienyje 

atstovaujančių 

organizacijų 

organizacinių 

kompetencijų / 

gebėjimų 

stiprinimas; 

Remti projektus, 

skirtus 

lietuvybės, 

bendruomenišku

mo, Lietuvoje ir 

užsienyje 

gyvenančių 

lietuvių 

bendradarbiavi

mui 

Organizuoti ir 

remti projektus, 

iniciatyvas ir 

kitokius 

renginius, skirtų 

užsienyje 

gyvenančių 

lietuvių jaunimo 

tarpusavio 

bendradarbiavi

mui skatinti, jų 

tautiniam 

tapatumui 

išsaugoti – 2; 

Užsienio 

lietuvių 

organizacijų, 

kurioms 

suteiktos 

gebėjimų 

stiprinimo 

Organizuoti ir 

remti projektus, 

iniciatyvas ir 

kitokius 

renginius, skirtų 

užsienyje 

gyvenančių 

lietuvių jaunimo 

tarpusavio 

bendradarbiavi

mui skatinti, jų 

tautiniam 

tapatumui 

išsaugoti – 2; 

Užsienio 

lietuvių 

organizacijų, 

kurioms 

suteiktos 

gebėjimų 

stiprinimo 

I ketv. buvo parengti ir išsiųsti derinimui 

Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų 

finansavimo 2014 metais konkurso nuostatai. 

Numatoma paskelbti konkursą II ketv. 

Šiuo metu yra rengiamos paslaugų pirkimo 

techninės specifikacijos dėl užsienio lietuvių 

jaunimo organizacijų gebėjimų stiprinimo 

mokymų vykdymo bei 2011 – 2013 metais 

vykdytų mokymų ir konsultacijų užsienio 

lietuvių jaunimo organizacijoms poveikio 

analizės atlikimo. 

Balandžio 25 d. paskelbtas Konkursas, pagal 

kurį paraiškas buvo galima teikti iki gegužės 

14 d. Gautos dvi paraiškos, kurios atiduotos 

ekspertų vertinimui. Surengti 3 ekspertų 

komisijos posėdžiai Departamente ir 2 

posėdžiai elektroninėje erdvėje. Ekspertų 

komisijos siūlymu, birželio 30 d. direktoriaus 

įsakymu patvirtinti projektai, kuriems 

skiriamas finansavimas. Finansuotos 

organizacijos ir joms skirtos lėšos projektų 

Nepanaudota lėšų 50 

Lt, nes paslaugų 

teikėjai viešųjų 

procedūrų metu 

pasiūlė mažesnę 

paslaugų kainą. 
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paslaugos 

skaičius – 7; 

Atlikti 2011 – 

2013 metais 

vykdytų 

mokymų ir 

konsultacijų 

Lietuvos 

jaunimo 

užsienyje 

atstovaujančių 

organizacijoms 

poveikio analizę 

– 1. 

Rezultatas: Ne 

mažiau kaip 800 

užsienyje 

gyvenančių 

jaunų lietuvių 

įsitraukia į 

organizacijų 

veiklas, kurios 

padeda išsaugoti 

ir stiprinti ryšius 

su Lietuva. 

Lietuvos 

piliečiai, 

gyvenantys 

užsienyje, turės 

galimybę savo 

žinias ir gerąją 

patirtį perduoti 

savivaldybėms, 

iš kurių jie yra 

kilę. 

Gautas 

grįžtamasis 

ryšys apie 2011 

– 2013 vykdytų 

mokymų ir 

paslaugos 

skaičius – 9; 

Atlikti 2011 – 

2013 metais 

vykdytų 

mokymų ir 

konsultacijų 

Lietuvos 

jaunimo 

užsienyje 

atstovaujančių 

organizacijoms 

poveikio analizę 

– 1. 

 

įgyvendinimui: Lietuvos skautijai skirti 35 

000,00 lt, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungai 

Lietuvoje – 65 000,00 lt. Finansuotų 

organizacijų dokumentai sutarčių pasirašymui 

perduoti Socialinių paslaugų ir priežiūros 

departamentui. 

 

I ketv. rengiamos paslaugų pirkimo techninės 

specifikacijos dėl užsienio lietuvių jaunimo 

organizacijų gebėjimų stiprinimo mokymų 

vykdymo bei 2011 – 2013 metais vykdytų 

mokymų ir konsultacijų užsienio lietuvių 

jaunimo organizacijoms poveikio analizės 

atlikimo. 

II ketv. vykdyti minėtų paslaugų pirkimai.  

Birželio 13 d. pasirašyta atvejo analizių ir 

konsultacijų vietoje ir nuotolinių konsultacijų 

po renginių užsienio lietuvių jaunimo 

organizacijoms bei regioninių renginių ir 

konsultacijų po jų paslaugų teikimo sutartis su 

Labdaros paramos fondu “Jauniems”. Pagal 

pateiktą planą, konsultacijos turėtų vykti šiose 

šalyse: Italijoje, Egipte, Maltoje, Suomijoje, 

Danijoje, Austrijoje, Islandijoje. Taip pat vyks 

treji regioniniai renginiai: vienas 

Skandinavijos šalims, vienas vidurio Europos 

šalims ir vienas visų užsienio lietuvių jaunimo 

sąjungų atstovams Lietuvoje. 

III ketv. pradėtos vykdyti konsultacijos: 

Rugsėjo 20-21 dienomis vyko konsultacijos 

Suomijos lietuvių jaunimo sąjungai, kurių 

metu buvo aptartas veiklos planavimas, narių 

pritraukimas, motyvavimas ir kt. klausimai. 

Rugsėjo 26-27 dienomis vyko konsultacijos 

Austrijos lietuviams, kurių metu daugiausia 

dėmesio skirta strateginiam planavimui ir 

veiklos plano parengimui. 

Spalio 24-26 dienomis vyko konsultacijos 

Danijos lietuvių jaunimo sąjungai, daugiausiai 

dėmesio buvo skiriama darbui komandoje. 
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konsultacijų 

efektą užsienio 

lietuvių jaunimo 

organizacijoms 

Spalio 24-25 dienomis vyko mokymai skirti 

Islandijos lietuvių jaunimo sąjungai, nagrinėti 

organizacijos privalumai ir trūkumai, aptarti 

narių įtraukimo į organizaiją būdai. 

Lapkričio 7-8 dienomis Hurgadoje vyko 

Egipto bendruomenės lietuvių mokymai, 

orientuotasi į bendruomenės telkimą, veiklos 

planavimą, susitikimą organizavimą. 

Lapkričio 15-16 dienomis Maskvoje vyko 

aktyvių jaunų lietųvių susitikimas ir mokymai, 

daugiausiai dėmesio buvo skirta darbui 

komandoje. 

Lapkričio 21-23 d. mokymai Prancūzijos 

lietuvių jaunimo sąjungai, daugiausiai 

dėmesio skirta darbui komandoje. 

Gruodžio 5-6 d. Helsinkyje vyko mokymai 

Šiaurės ir Baltijos šalių užsienio lietuvių 

jaunimo sąjungoms, daugiausiai dėmesio 

skirta gerosios patirties pasidalinimui, būdų 

bendroms problemoms spręsti paieškoms. 

Gruodžio 21-22 d. mokymai Lietuvoje 

Dėl neįvykusių pirkimų, tiekėjui pasiūlytos 

nepriimtinos kainos, nepasirašyta sutartis dėl 

2011 – 2013 metais vykdytų mokymų ir 

konsultacijų užsienio lietuvių jaunimo 

organizacijoms poveikio analizės atlikimo. Iš 

naujo įvykdžius pirkimą, 2014 m. liepos 8 d. 

su VšĮ „Savivaldos plėtros institutas“ 

pasirašyta sutartis dėl analizės atlikimo. 

Derinta analizės atlikimo koncepcija, 

klausimynas, aptartas pirminis atliktos 

analizės variantas.  

IV ketv. parengta 2011 – 2013 metais vykdytų 

mokymų ir konsultacijų užsienio lietuvių 

jaunimo organizacijoms poveikio analizė. 

04.02.01.01.09 Įgyvendinti 4.2. programos ,,Socialinės aprėpties stiprinimas“ Nediskriminavimo skatinimo 2012-2014 metų tarpsinstitucinio veiklos plano 

priemonę 

 20 VB  20 VB Mokymų 

organizavimas 

jaunimo ir su 

Organizuoti 

pasirinktoje 

probleminėje 

Organizuoti 

pasirinktoje 

probleminėje 

Įvykdytos viešųjų pirkimų procedūros, su 

tiekėju pasirašyta paslaugų teikimo sutartis, 

suderintas mokymų grafikas, atlikta dalyvių 
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jaunimu 

dirbančių 

organizacijų 

lyderiams ir 

savanoriams 

apie 

diskriminacijos 

rūšis, formas, 

diskriminavimo 

prevenciją ir 

pagarbos 

ugdymą darbe 

su jaunais 

žmonėmis 

Lietuvos 

teritorijoje 

jaunimo 

mokymus 

nediskriminavi

mo skatinimo, 

tolerancijos ir 

pagarbos 

žmogui ugdymo 

klausimais – 2 

Rezultatas: 50 

mokymuose 

dalyvavusių 

asmenų įgytas 

žinias pritaikys 

organizuodami 

mokymus ir 

veiklas 

bendraamžiams 

savo 

bendruomenėse 

Lietuvos 

teritorijoje 

jaunimo 

mokymus 

nediskriminavi

mo skatinimo, 

tolerancijos ir 

pagarbos 

žmogui ugdymo 

klausimais – 2. 

atranka. Mokymai įvyko: Panevėžyje 2014 m. 

rugsėjo 06-07 d., dalyvavo 24 dalyviai; 

Marijampolėje 2014 m. rugsėjo 20-21 d., 

dalyvavo 26 dalyviai, viso dalyvavo 50 

dalyvių. 

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

 899 VB 775,1 VB Jaunimo reikalų 

departamentui 

pavestų 

programų ir 

priemonių 

įgyvendinimas 

ir ataskaitų 

Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerijai 

teikimas; 

Pasiūlymų 

teikimas 

Socialinės 

apsaugos  ir 

darbo 

ministerijai 

Programų ir 

tarpinstitucinių 

planų, kurių 

priemones 

įgyvendina 

Jaunimo reikalų 

departamentas 

skaičius – 5;  

Įgyvendinamų 

Jaunimo reikalų 

departamentui 

pavestų 

priemonių 

skaičius – 35; 

Pateiktų 

pasiūlymų 

galiojantiems 

teisės aktams ir 

Programų ir 

tarpinstitucinių 

planų, kurių 

priemones 

įgyvendina 

Jaunimo reikalų 

departamentas 

skaičius – 5;  

Įgyvendinamų 

Jaunimo reikalų 

departamentui 

pavestų 

priemonių 

skaičius – 35; 

Pateiktų 

pasiūlymų 

galiojantiems 

teisės aktams ir 

Departamentas dalyvauja įgyvendinant 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

programas „Jaunimo politikos 

įgyvendinimas“, ir „Socialinės aprėpties 

stiprinimas“, o taip pat dalyvauja Nacionalinės 

jaunimo politikos plėtros 2011-2019 metų 

programos 2014 – 2016 metų priemonių 

plano, Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių 

įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 

2011–2019 metų programos įgyvendinimo 

2012–2014 metų tarpinstitucinį veiklos plano, 

Nacionalinės jaunimo savanoriškos veiklos 

programos įgyvendinime. Departamentui 

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. 

kovo 14 d. įsakymu Nr. A1-140 buvo pavestos 

įgyvendinti 35 priemonės.  

Departamentas pateikė pasiūlymus Jaunimo 

politikos kokybės vertinimo aprašo ir 

Priemonėje per 

ataskaitinį laikotarpį 

nepanaudota  123,9 

tūkst. Lt. Iš jų – 50,9 

tūkst – darbo 

užmokesčiui ir 

socialiniam 

draudimui. Lėšos 

nepanaudotos dėl 

darbuotojų ligų. 

Pekėms ir 

paslaugoms 

nepanaudotų lėšų 

suma – 67,45 tūkst 

lt. Iš jų : transporto 

išlaikymui – 7,3 

tūkst.Lt, kitoms 

prekėms – 9 tūkst.Lt, 
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rengiamiems  

teisės aktų ir 

planavimo 

dokumentų 

projektams; 

Finansavimo 

konkursų 

nuostatų 

rengimas, 

konkursų 

organizavimas, 

skelbimas ir 

projektų 

atranka; 

Raštų, 

pasiūlymų 

nagrinėjimas 

pagal 

kompetenciją; 

Informacijos ir 

konsultacijų 

teikimas 

institucijoms, 

įstaigoms, 

organizacijoms 

ir privatiems 

piliečiams pagal 

kompetenciją. 

Viešųjų pirkimų 

administravimas 

rengiamiems 

teisės aktų bei 

planavimo 

dokumentų 

projektams 

skaičius – 4;  

Organizuoti 

projektų 

finansavimo 

konkursai, 

projektų atranka 

ir ekspertų 

grupių 

pasiūlymai dėl 

finansuotinų  ir 

nefinansuotinų 

projektų– 8; 

Suorganizuotų 

mokymų 

skaičius- 19; 

Išnagrinėtų ir 

atsakytų raštų 

skaičius – 500; 

Tiesioginės 

konsultacijos ir 

konsultacijos 

telefonu ir 

el.paštu - pagal 

poreikį. 

Viešųjų pirkimų 

organizavimas-

pagal poreikį. 

Rezultatas: 

Departamento 

kompetencijai 

priskirtų 

funkcijų ir jam 

pavestų 

priemonių bei 

veiklų savalaikis 

rengiamiems 

teisės aktų bei 

planavimo 

dokumentų 

projektams 

skaičius – 7;  

Organizuoti 

projektų 

finansavimo 

konkursai, 

projektų atranka 

ir ekspertų 

grupių 

pasiūlymai dėl 

finansuotinų ir 

nefinansuotinų 

projektų – 8;  

Suorganizuotų 

mokymų 

skaičius- 24; 

Išnagrinėtų ir 

atsakytų raštų 

skaičius – 987; 

Tiesioginės 

konsultacijos ir 

konsultacijos 

telefonu ir 

el.paštu - pagal 

poreikį. 

Įvyko 70 

Viešųjų pirkimų 

komisijos 

posėdžių. 

metodikos projektui, Regioninės jaunimo 

politikos stiprinimo programos projektui, 

Jaunimo garantijų iniciatyvos aprašo 

projektui, Jaunimo garantijų iniciatyvos 

stebėsenos aprašo projektui, Nacionalinei 

savanoriškos veiklos programos pakeitimo 

projektui, Jaunimo garantijų iniciatyvos 

įgyvendinimo plano pakeitimo projektui, dėl 

savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo 

sąlygų patikslinimo. 

Per ataskaitinį laikotarpį buvo organizuoti šie 

programų ir projektų konkursai: Lietuvos ir 

Lenkijos jaunimo mainų fondo finansuojamas 

2014 metų projektų konkursas, paskelbtas 

2015 m. projektų finansavimo konkursas; 

jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo 

politikos plėtojimo tikslinės programos 

finansavimo 2013-2014 metais konkurso 

pratęsimas; 2014 metams, Jaunimo 

organizacijų stiprinimo programų finansavimo 

2013-2014 metais konkurso pratęsimas 2014 

metams; Regioninių jaunimo organizacijų 

tarybų stiprinimo programų finansavimo 

2014-2015 metais konkursas; atvirų jaunimo 

centrų veiklos programų finansavimo 2014 

metais konkursas; atvirų jaunimo erdvių 

veiklos programų finansavimo 2014 metais 

konkursas, Jaunimo socialinės atsakomybės 

skatinimo projektų 2014 m. finansavimo 

konkursas.  

Per ataskaitinį laikotarpį buvo organizuoti  

paraiškų rengimo mokymai regioninių 

jaunimo organizacijų tarybų atstovams (2014-

02-01, Vilnius), mokymai savivaldybių 

specialistams, atsakingiems už mokinių 

savivaldas (2014-03-25, Kaunas), mokymai 

Vaikų dienos centrų ir daugiafunkcių centrų 

vadovams ir darbuotojams (2014-04-16-17 d., 

Kėdainiai), mokymai gavusių finansavimą 

Atvirų jaunimo centrų ir erdvių atstovams 

komandiruotėms – 

27 tūkst.Lt, 

kvalifikacijos 

kėlimui – 8,7 

tūkst.Lt. 

Nepanaudotos lėšos 

metų gale buvo 

grąžintos Socialinės 

apsaugos ir darbo 

ministerijai 
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ir kokybiškas 

įgyvendinimas 

(2014-05-08-09 d., Kėdainiai), tarpžinybinis-

tarpsektorinis susitikimas su nacionalinių 

jaunimo organizacijų atstovais (2014-06-17), 

praktinis seminaras-mokymai regioninėms 

jaunimo organizacijų taryboms (2014-06-26), 

tęstinis seminaras jaunimo reikalų 

koordinatoriams ir už neformalųjį švietimą 

atsakingiems darbuotojams (2014 06-12-13, 

Molėtai), įvadinis seminaras naujiems jaunimo 

reikalų koordinatoriams (2014-06-30, 

Vilnius), seminaras jaunimo darbuotojams ir 

jaunimui apie teisėtą ir saugų darbą (2014-09-

19, Vilniuje), mokymai 2014 m. 

finansuotiems atvirųjų jaunimo centrų ir 

erdvių darbuotojams (2014-10-7-8 d, Kaunas), 

seminaras savivaldybių, kuriose nėra įsteigta 

atvirų jaunimo centrų ar erdvių atstovams 

(2014-11-04, Vilnius), mokymai 
Departamento 2014 metais nefinansuotų 

atvirų jaunimo centrų ir erdvių atstovams bei 

nevyriausybinių organizacijų atstovams apie 

atviro darbo metodą su vaikais ir jaunimu 

(2014-11-06-07 d., Vilnius), ,,Interesų 

atstovavimo, komunikacijos ir lobizmo“ 

mokymai (2014-11-08-09 d., Vilnius), 

mokymai policijos pareigūnams „Kokybiškas 

darbas su jaunimu“ (2014-11-11-12 d., 

Kėdainiai),  Viešųjų pirkimų mokymai (2014-

11-12, Vilnius), seminaras jaunimo reikalų 

koordinatoriams ir jaunimo darbo centrų 

specialistams (2014-11-18-19, Vilnius), 

mokymai savivaldybių jaunimo reikalų 

taryboms (2014-12-08,  Kupiškio r.,), (2014-

12-09  Kaišiadorių r.),  (2014-12-17 d. 

Šalčininkų r.),(2014-12- 18 d. Plungės r.), 

(2014-12-19 d. Klaipėda), suorganizuotas 

seminaras Vietos veiklos grupių atstovams ir 

jaunimo organizacijų atstovams (2014-11-25, 

Vilnius),  mokymai neformalaus švietimo 

įstaigų atstovams (2014-12-11, Vilnius), 
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Įvadiniai RJOT mokymai (2014-12-13 d., 

Marijampolė). 

 

Per ataskaitinį laikotarpį piliečiai, valstybės 

institucijų, įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu 

dirbančių organizacijų atstovai buvo 

konsultuojami telefonu, elektroniniu paštu ir 

susitikimų metu, jiems buvo suteikta 

informacija aktualiais klausimais. 

2014-03-14 Departamento direktoriaus 

įsakymu Nr. 2V-54-(1.4) buvo patvirtintas 

Departamento Viešųjų pirkimų 2014 m. 

planas, pagal poreikį organizuojami viešieji 

pirkimai, organizuojami Departamento viešųjų 

pirkimų komisijos posėdžiai. 

Per ataskaitinį laikotarpį negauta skundų dėl 

Departamento ar jo valstybės tarnautojų ir 

pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų 

veiklos.  

 
 
 

Direktorius      Mindaugas Kuliavas        _____________ 
(Asmens, atsakingo už priemonės planavimą ir    (vardas ir pavardė)          (parašas)  

įgyvendinimą pareigų pavadinimas) 
 

 

2015-01-12 

   (data) 


