
1 

 

Forma patvirtinta 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 

ir darbo ministro 

2016 m. vasario 18 d. įsakymu  Nr. A1-92 
 

 

 

                                                                                (Strateginio veiklos plano programų ir priemonių vykdymo 2016 m. ataskaitos forma) 

 

 

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ IR PRIEMONIŲ VYKDYMO 2016 M. IV KETV. ATASKAITA  

 

2017 m. sausio 10 d. 

 

 

Programos ir priemonės pavadinimas Per ataskaitinį laikotarpį (nuo metų pradžios) faktiškai atlikti darbai 

 

1 2 

Priemonės pavadinimas  

03.02. Programa „Jaunimo politikos įgyvendinimas“ 

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

1.1.2. Teikti informavimo ir konsultavimo 

paslaugas jauniems žmonėms, kad 

besirinkdami profesiją, įvertinę darbo 

rinkos reikmes jauni žmonės priimtų 

tinkamus sprendimus 

2016-07-13 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su LAMA BPO. Bendradarbiavimo tikslas – keistis ir platinti 

informaciją apie jauniems žmonėms skirtas galimybes pradėti mokytis, grįžti į švietimo sistemą, darbo rinką. 

Per 2016 m. buvo parengta dažniausiai užduodamų klausimų apie profesijas skiltis. Skiltis yra patalpinta Departamento 

tinklapyje: http://www.jrd.lt/d-u-k-apie-profesijas 

1.1.8. Sukurti ir išplėtoti informacinę ir 

stebėsenos sistemą, kurią naudojant būtų 

galima nustatyti 14–29 m. jaunus asmenis, 

kurie nesimoko, nedirba ir nėra registruoti 

Lietuvos darbo biržoje 

Per 2016 m. JRD atstovai pagal poreikį dalyvavo LDB darbo grupėje „Dėl jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo 

stebėsenos modulio sukūrimo“, taip pat, susitikimuose su „Alna Software“ dėl sistemos atitikties techninei specifikacijai 

ir papildomų pageidavimų sistemos tobulinimui. Taip pat bendradarbiauta su stebėsenos sistemos kūrimo konkursą 

laimėjusia įmone „Alna Software“, teikiant pasiūlymus, pastabas stebėsenos sistemos prototipui, fiksuojant ir 

registruojant nesklandumus sistemoje. Per ataskaitinį laikotarpį vyko 3 darbo su sistema mokymai, dalyvavo 66 asmenys. 

Sistema, nors dar tobulinama, jau yra įdiegta naudojimui ir jau gali atlikti 14–29 m. jaunų asmenų, kurie nesimoko, 

nedirba ir nėra registruoti Lietuvos darbo biržoje, nustatymo funkciją. 

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, 

2016 m. I ketv. sausio-vasario mėnesiais aktyviai plėtoti bendradarbiavimo tinklai, apimantys atviruosius jaunimo 

centrus ir erdves, jaunimo reikalų koordinatorių, savivaldybės švietimo skyrių, policiją, probacijos tarnybą, seniūnus ir 

socialinius darbuotojus, švietimo įstaigas, vietos darbdavius ir kt. Pasitelkiant šiuos tarpžinybinio bendradarbiavimo 

tinklus, pradėtos įgyvendinti vietos JGI koordinatoriaus funkcijos. 
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švietimo sistemą plėtojant atvirą darbą su 

jaunimu per atvirus jaunimo centrus ir 

erdves 

2016 m. I pusmetį projektas „Atrask save“ buvo administruojamas ir koordinuojamas jo įgyvendinimas 58-iose 

savivaldybėse. III ketv. prie projekto partnerių prisijungė Skuodo atviras jaunimo centras ir Kaišiadorių suaugusiųjų ir 

jaunimo mokykla. IV ketv. po įvykdytų partnerių atrankų keitėsi partneriai Vilniaus rajono ir Panevėžio miesto 

savivaldybėse. Projektas „Atrask save“ šiuo metu yra įgyvendinamas visose 60-yje Lietuvos savivaldybių. 

 

Siekiant sėkmingo paslaugų teikimo neaktyviems NEET asmenimis įgyvendinant projektą „Atrask save“, 2016 m. 

gegužę buvo suorganizuoti 4 susitikimai (Panevėžyje, Vilniuje, Kaune, Telšiuose), į kuriuos buvo kviesti savivaldybių 

jaunimo reikalų koordinatoriai, vietos JGI koordinatoriai ir organizacijų-partnerių vadovai. Renginiuose iš viso dalyvavo 

129 atstovai. Po susitikimų parengta ir išplatinta tarpžinybinio bendradarbiavimo atmintinė-diskusijų santrauka. 2016 m. 

rugsėjo-spalio mėnesiais buvo suorganizuoti 4 projektų „Atrask save“ ir „Naujas startas“ darbuotojų susitikimai 

(Plungėje, Panevėžyje, Vilniuje, Kaune). 

 

Per 2016 m.  įvyko 6 vietos JGI koordinatorių susitikimai Kaune (vasario 10 d., kovo 23-24 d., gegužės 26 d., rugsėjo 15 

d., spalio 5-6 d. ir gruodžio 8 d.). 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 68 vizitai į organizacijas-partneres, siekiant suteikti metodinę pagalbą savivaldybėse 

dirbantiems vietos JGI koordinatoriams. Metodinė pagalba teikiama telefonu, el. paštu pagal poreikį. 

 

Pagal poreikį JRD atstovai 2016 m. rengė projekto „Atrask save“ pristatymus savivaldybėse. Per ataskaitinį laikotarpį 

surengti aštuoni susitikimai: Kaune (2016 m. sausio 12 d.), Panevėžyje (2016 m. vasario 3 d.), Kėdainiuose (2016 m. 

vasario 8 d.), Utenoje (2016 m. birželio 2 d.), Ukmergėje (2016 m. rugsėjo 20 d.), Šalčininkuose (spalio 21 d.), 

Akmenėje (lapkričio 14 d.), Vilniaus raj. (lapkričio 28 d.), kuriuose dalyvavo savivaldybių seniūnijų atstovai, soc. 

darbuotojai, policijos, probacijos tarnybų atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys.  

 

Per 2016 m. buvo buvo gauti 1887 jaunuolių sutikimai naudoti asmens duomenis Jaunimo garantijų iniciatyvos 

įgyvendinimo tikslais ir nustatyti jų atitiktį projekto tikslinės grupės kriterijams. Iš jų 1755 asmenys atitiko neaktyvaus 

NEET kriterijus ir jiems suteikta galimybė įsitraukti į projekto veiklas. 1626 jaunuoliai pasirašė sutikimą dalyvauti 

projekte ir ėmė vykdyti susitikimus su vietos JGI koordinatoriumi. Iš viso buvo sudaryti 1454 individualūs veiklos planai 

(IVP), iš jų – 277 asmenims pagal IVP numatyta savanoriška veikla. 1266 asmenys baigė (nutraukė) dalyvavimą 

projekte, iš kurių: 342 asmenys įgyvendino suplanuotą IVP ir gavo kokybišką pasiūlymą dirbti, mokytis arba atlikti 

praktiką / stažuotę (toliau – kokybiškas pasiūlymas); 642 asmenys įgyvendino jiems numatytą IVP, tačiau negavo 

kokybiško pasiūlymo; 127 asmenys nutraukė dalyvavimą iki sudarant IVP; 155 asmenų nutraukė dalyvavimą 

neįgyvendinę jiems sudaryto IVP.  

1.1.10. Įgyvendinti Nacionalinę jaunimo 

savanoriškos veiklos programą ir užtikrinti 

jos tęstinumą 

Siekiant užtikrinti Nacionalinės jaunimo savanoriškos veiklos programos tęstinumą Jaunimo garantijų iniciatyvos 

rėmuose, per 2016 m. buvo suorganizuoti keturi mentorių, atsakingų už savanorystės veiklos koordinavimą, susitikimai, 

kuriuose dalyvavo atstovai iš 7 organizacijų-partnerių (š.m. vasario 18-19 d., gegužės 19-20 d., rugpjūčio 24-25 d., 

lapkričio 30 – gruodžio 1 d.). 

 



3 

 

2016 m. gegužės 11 d. vyko projekto „Atrask save“ atvirų durų dienos Vilniaus AJC „Mes“, kurio metu pristatyta 

savanoriškos veiklos programa Jaunimo garantijų iniciatyvos projekto „Atrask save“ rėmuose. 

 

2016 m. birželio 22 d. Departamento direktoriaus įsakymu Nr. 2V-100-(1.4) patvirtinta Jaunimo savanoriškos veiklos 

tvarka. 2016 m. birželio 22 d. Departamento direktoriaus įsakymu Nr. 2V-98-(1.4) patvirtintas įgytų kompetencijų 

įvertinimo ir įsivertinimo, vykdant savanorišką veiklą, tvarkos aprašas. 2016 m. birželio 22 d. Departamento direktoriaus 

įsakymu Nr. 2V-99-(1.4) patvirtintas Jaunimo garantijų iniciatyvos projekto ,,Atrask save“ savanorystės organizavimo 

veiklos tvarkos aprašas. 

 

Siekiant užtikrinti sklandų jaunuolių palydėjimą savanorystės veikloje, 2016 m. lapkričio 3 ir 22 d. buvo suorganizuoti 

du savanorišką veiklą koordinuojančių organizacijų susitikimai su vietos JGI koordinatoriais. 

 

Iki 2016 m. pabaigos buvo akredituota 115 naujų savanorius priimančių organizacijų. Metodinė pagalba savanorius 

priimančioms organizacijoms teikta vizitų metu, telefonu, el. paštu pagal poreikį. 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu į savanorišką veiklą per projektą ,,Atrask save“ įsitraukė 277 neaktyvūs jaunuoliai ir 183 darbo 

biržoje užsiregistravę jaunuoliai. 

1.1.11. Sukurti ir įgyvendinti neformaliuoju 

būdu įgytų kompetencijų, reikalingų darbo 

rinkoje, pripažinimo sistemą. 

Per 2016 m. Direktoriaus įsakymu 2V-17-(1.4) patvirtintas „Įgytų kompetencijų įsivertinimo, vykdant savanorišką 

veiklą, aprašas“, pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacija, išgryninta, parengta 

naudojimui ir pradėta naudoti projekto „Atrask save“ pasiekimų programos ženkliukų biblioteka. Per ataskaitinį 

laikotarpį į „Atrask save“ pasiekimų programą įsitraukė 165 dalyviai. Per 2016 m. vyko du susitikimai su darbdavių 

asociacijų atstovais (kovo 30 d., lapkričio 21 d.), siekiant tobulinti neformaliu būdu įgytų kompetencijų įsivertinimo 

įrankį kūrimo eigoje bei pasiūlyti jį naudoti kitiems suinteresuotiems asmenims. 2016 m. liepos 12 d. pasirašyta 

bendradarbiavimo sutartis su įdarbinimo įmone UAB „Biuro“. Per ataskaitinį laikotarpį, bendradarbiaujant su Švietimo ir 

mokslo ministerija, pasiekta, kad nuo 2018 m. formuojant stojančiųjų eilę, bus skiriama 0,25 papildomo balo, stojant į 

aukštąsias mokyklas, atlikus nacionalinę ir tarptautinę savanorystę (Švietimo ir mokslo ministras 2016 m. rugpjūčio 29 d. 

įsakymu ,,Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašo 

patvirtinimo“). 

1.4.1. Įgyvendinant vaikų ir jaunimo 

užimtumo ir nusikalstamumo prevencijos 

priemones, skatinti jaunimo ir su jaunimu 

dirbančių organizacijų bendradarbiavimą su 

teisėsaugos ir kitomis institucijomis. 

Per 2016 m. organizuotos 2 policijos sistemoje dirbančių asmenų konsultacijos (kovo 21 d., spalio 26 d.), kuriuose 

diskutuota darbo su jaunimu, jaunimo politikos, tarpžinybinio bendradarbiavimo temomis. Dalyvavo 42 asmenys iš 12 

savivaldybių. Kalėjimų departamento atstovai dalyvavo vietos JGI koordinatorių susitikime Kaune, siekiant pristatyti 

pataisos įstaigų veiklą ir personalo paieškos sistemą. 

1.5.2. Rengti ir skleisti informaciją, 

skatinančią jaunimą rinktis sveiką 

gyvenimo būdą ir elgtis pavyzdingai 

2016 m. kovo 15 d. organizuotas susitikimas su Lietuvos jaunimo darbuotojų asociacijos atstovais, siekiant identifikuoti 

pagrindinius su jaunimu dirbančių asmenų klausimus, susijusius su sveika jaunimo gyvensena bei pavyzdingu elgesiu, 

aptartos kitos per 2016 m. numatytų susitikimų tematikos. Per 2016 m. surengtos 2 diskusijos apie jaunimo sveikos 

gyvensenos skatinimą su Lietuvos jaunimo darbuotojų asociacija ir jaunimo bei su jaunimu dirbančiomis organizacijomis 

temomis: „Kaip jaunam žmogui atraktyviai perteikti temą apie sveiką gyvenseną skirtingose aplinkose?“ 
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(http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/ar-galime-sudominti-jauna-zmogu-sveikos-gyvensenos-tema-diskusijos-

izvalgos), „Apsvaigę jaunuoliai atviruosiuose jaunimo centruose ir erdvėse. Kaip tinkamai elgtis ir kalbėtis?“ 

(http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/apsvaige-jaunuoliai-atviruosiuose-jaunimo-centruose-ar-erdvese-kaip-tinkamai-

elgtis-ir-kalbetis) Diskusijose dalyvavo 27 asmenys. 

Per ataskaitinį laikotarpį sukurti 2 informaciniai pranešimai apie sveiką gyvenimo būdą: atnaujinta ir www.jrd.lt 

patalpinta informacija apie nusikalstamą svaiginimasi 

(http://www.jrd.lt/uploads/Biblioteka/2_%20Nusikalstamas%20svaiginimasis.pdf), parengtas iš išplatintas straipsnis 

„Jaunimas ir psichohigiena. Kaip išmokti savimi rūpintis?“ (http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/jaunimas-ir-

psichohigiena, http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/kodel-svarbu-islaikyti-harmonija-tarp-atsakomybiu-ir-

dalyku-kuriuos-megstame-233-688991, http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-09-16-jaunimas-ir-psichohigiena-kaip-

ismokti-savimi-rupintis/148959  

2.1.3. Organizuoti metodinės ir 

informacinės pagalbos teikimą, skatinant 

neformaliojo ugdymo metu įgytų 

kompetencijų pripažinimą 

Per 2016 m. Direktoriaus įsakymu 2V-17-(1.4) patvirtintas „Įgytų kompetencijų įsivertinimo, vykdant savanorišką 

veiklą, aprašas“, pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacija, išgryninta, parengta 

naudojimui ir pradėta naudoti projekto „Atrask save“ pasiekimų programos ženkliukų biblioteka. Per ataskaitinį 

laikotarpį į „Atrask save“ pasiekimų programą įsitraukė 165 dalyviai. Per 2016 m. vyko du susitikimai su profesinių 

mokyklų atstovais (balandžio 14 d., gruodžio 7 d.), siekiant tobulinti neformaliu būdu įgytų kompetencijų įsivertinimo 

įrankį bei diskutuoti savanoriškos veiklos metu įgytų kompetencijų pripažinimo klausimais. Susitikimuose dalyvavo 39 

asmenys. Nutarta siekti papildomo balo, stojant į profesines mokyklas, atlikus nacionalinę ir tarptautinę savanorystę, 

bendradarbiauti, nukreipiant jaunuolius į profesines mokyklas po dalyvavimo projekte „Atrask save“. Per ataskaitinį 

laikotarpį, bendradarbiaujant su Švietimo ir mokslo ministerija, pasiekta, kad nuo 2018 m. formuojant stojančiųjų eilę, 

bus skiriama 0,25 papildomo balo, stojant į aukštąsias mokyklas, atlikus nacionalinę ir tarptautinę savanorystę (Švietimo 

ir mokslo ministras 2016 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu ,,Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės 

sudarymo 2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“).  

2.3.1. Teikti metodinę, informacinę ir 

kitokią pagalbą, padedančią stiprinti 

bendrojo ugdymo programas 

įgyvendinančiose mokyklose veikiančią 

mokinių savivaldą 

Per 2016 m., bendradarbiaujant su Lietuvos moksleivių sąjunga, parengta ir atlikta Lietuvos mokinių savivaldų apklausa 

dėl mokinių įtraukimo į mokyklų valdymą. Apklausoje dalyvavo 2 412 mokinių, jos pagrindu parengta šalies mokyklų 

tarybų situacijos apžvalga. Nuoroda į apžvalgą: 

http://www.jrd.lt/uploads/2017/AP%C5%BDVALGA%20APIE%20MOKYKL%C5%B2%20TARYBAS%202016.pdf  

 

Per ataskaitinį laikotarpį dalyvauta Mokinių savivaldų kuratorių konferencijoje Kaune ir kartu su partneriais organizuota 

konferencija Vilniuje, kurių metu pristatytos tarpžinybinio bendradarbiavimo rekomendacijos, bendradarbiaujant su 

Lietuvos moksleivių sąjungos ir Švietimo ir mokslo ministerijos atstovais. Parengtos ir Švietimo ir mokslo ministro 

įsakymu patvirtintos rekomendacijos dėl mokinių savivaldos kuratoriaus pareigybinių nuostatų 

http://www.lmnsc.lt/supadmin/kiti/lmitkcedit/uploads/files2/Mokini%C5%B3%20savivaldos%20kuratoriaus%20funkcij

os%20_%20%C4%AFsakymas.pdf.   

2.3.2. Ugdyti jaunimo saugaus ir teisėto 

darbo įgūdžius, rengiant konsultacijas, 

seminarus ir kitus edukacinius renginius 

Per 2016 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Valstybine darbo inspekcija, siekiant sistemiškai informuoti 

jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas, su jaunimu dirbančius asmenis legalaus ir saugaus darbo tematika 

(http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/jrd-ir-vdi-susitare-pletoti-priemones-skirtas-teiseto-ir-legalaus-jaunimo-darbo-

uztikrinimui). Organizuota diskusija „Saugios veiklos vasarą organizavimas“ (http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-

http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/jrd-ir-vdi-susitare-pletoti-priemones-skirtas-teiseto-ir-legalaus-jaunimo-darbo-uztikrinimui
http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/jrd-ir-vdi-susitare-pletoti-priemones-skirtas-teiseto-ir-legalaus-jaunimo-darbo-uztikrinimui
http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/diskusijos-saugios-veiklos-vasara-organizavimas-isvados
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naujienos/diskusijos-saugios-veiklos-vasara-organizavimas-isvados). Dalyvavo 25 asmenys. Nuolat atnaujinama ir 

viešinama informacija apie legalų jaunuolių įdarbinimą 

(http://www.jrd.lt/uploads/2016%20TEIS%C4%96%20DARBUI%20SU%20JAUNIMU/1_Teis%C4%97%20dirbti_fina

l.pdf). 

 3.1.2. Įgyvendinti jaunimo darbuotojų 

sertifikavimo metodiką 

Per ataskaitinį laikotarpį atnaujinta jaunimo darbuotojų sertifikavimo metodika patvirtinta 2016 m. gruodžio 6 d. 

direktoriaus įsakymu 2V-209-(1.4), pratęstas jaunimo darbuotojų sertifikato galiojimas iki 4 metų. 2016 m. gruodžio 8 d. 

raštu Nr. 2S-428-(5.4) Lazdijų švietimo centras, išdavęs sertifikatus, informuotas apie pasikeitimus.  

3.1.3. Sukurti jaunimo darbuotojų 

kompetencijų duomenų bazę 

- 

3.2.2. Organizuoti metodinės ir 

informacinės pagalbos teikimą atviriesiems 

jaunimo centrams ir erdvėms 

Per 2016 m. telefonu ir el. paštu konsultuotų atvirųjų jaunimo centrų (toliau – AJC) ir atvirųjų jaunimo erdvių (toliau – 

AJE) skaičius – 217 (158 konsultacijos telefonu, 59 konsultacijos el. paštu).  

Vyko 1 mokymai įstaigų ir organizacijų, ketinančių steigti AJC/AJE, atstovams („Kaip mano įstaigoje įsteigti 

AJC/AJE?“). Dalyvavo 20 dalyvių. Per ataskaitinį laikotarpį vyko 4 mokymai AJC ir AJE dirbantiems darbuotojams 

temomis: „Atviras darbas su jaunimu. Kas tai?“, „Jaunimo darbuotojo psichohigiena“, „Efektyvi išorinė komunikacija“, 

„Sėkmingos ir dileminės patirtys darbe su jaunimu“. Bendras mokymuose dalyvavusių asmenų skaičius – 82. 

Per 2016 m. įvyko 15 individualių ir grupės konsultacijų AJC ir AJE darbuotojams (10 individualių konsultacijų: 

Varėnos švietimo centras, Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras, Utenos jaunimo mokyklos atviroji erdvė, 

Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykla, Pakruojo atvirasis jaunimo centras prie Pakruojo Juozo Pakalnio 

muzikos mokyklos, Telšių jaunimo centras, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Atviras 

jaunimo centras „Jaunimo erdvė“, Šakių atviras jaunimo centras, VšĮ Jaunimo laisvalaikio centras, Kretingos 

suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras; 5 grupinės konsultacijos: Biržų kultūros centras, Jaunųjų inovatorių bazė,  

Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Kėdainių rajono Šėtos gimnazijos Pagirių Adomo Jakšto daugiafunkcinis 

centras, Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, Kėdainių profesinio rengimo centras, SOTAS (Socialinės 

tarnystės savanoriai), Justiniškių atviras jaunimo centras "Bazė", Vilniaus atviras jaunimo centras "Mes", Labdaros ir 

paramos fondas „Vilties šviesa“, Vilniaus Antakalnio atviras jaunimo centras.) Bendras konsultacijose dalyvavusių 

asmenų skaičius – 82. 

Ataskaitinių laikotarpiu nuolat atnaujintas ir viešintas Lietuvoje veikiančių AJC ir AJE sąrašas bei žemėlapis 

(http://www.jrd.lt/atviras-darbas-su-jaunimu). Parengta ir AJC, AJE išsiųsta potencialių partnerių kontaktų suvestinė 

savivaldybėse, siekiant plėtoti ir stiprinti tarpžinybinį bendradarbiavimą.  

Vystoma verslumo tematika. 2016 m. lapkričio 23 d. Jaunimo reikalų departamentas prie SADM raštu "Dėl jaunimo 

verslumo ugdymo" kreipėsi į 279 vaiko dienos centrus, atviruosius jaunimo centrus ir erdves bei į vaikų globos namus, 

siekiant paskatinti juos bendradarbiaujant su verslo atstovais, verslo organizacijomis ir kitais socialiniais partneriais 

organizuoti vaikams ir jaunimui verslumo ugdymo užsiėmimus. Raštu buvo prašoma informuoti Jaunimo reikalų 

departamentą apie jauniems žmonėms organizuojamas verslumo ugdymo veiklas, užpildant prie rašto pridėtą formą. 

Buvo gauta 15 atsakymų. Siekiama surinkti ir susisteminti gerąją praktiką ir pateikti suinteresuotoms šalims. 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo paruošta teisinė informacija AJC ir AJE darbuotojams: 

1. Teisė dirbti (http://www.jrd.lt/uploads/Biblioteka/1_Teis%C4%97%20dirbti_final.pdf) 

http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/diskusijos-saugios-veiklos-vasara-organizavimas-isvados
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2. Nusikalstamas svaiginimasis (http://www.jrd.lt/uploads/Biblioteka/2_%20Nusikalstamas%20svaiginimasis.pdf) 

Nepranešimas apie nusikaltimą ir nusikaltimo slėpimas 

(http://www.jrd.lt/uploads/2017/3_%20Neprane%C5%A1imas%20apie%20nusikaltim%C4%85%20ir%20nusikaltimo%

20sl%C4%97pimas.pdf) 

3.2.3. Konkurso būdu remti atvirų jaunimo 

centrų ir erdvių veiklos projektus, kurie 

skatintų jaunus žmones tobulėti socialinėje, 

edukacinėje ir asmeninėje srityse 

Per ataskaitinį laikotarpį paskelbti 2016 m. AJC bei AJE veiklų finansavimo konkursai. AJC konkursui pateiktos 26 

paraiškos, AJE konkursui – 50. Įvyko po 4 AJC ir AJE vertinimo komisijos posėdžius (įskaitant gavus papildomą 

finansavimą). Viso per 2016 m. finansuotų AJC skaičius – 14, skirta 31 500 Eur, finansuotų AJE skaičius – 21, skirta 40 

500 Eur. Viso 2016 m. buvo gautos 76 paraiškos, bendras lėšų poreikis siekė 364 611,04 Eur. 

2016 m. balandžio 25 d. Departamento direktoriaus įsakymu Nr. 2V-71-(1.4) patvirtinus Programų priežiūros ir 

kontrolės aprašą, vizituotos buvo 7 programos: Varėnos švietimo centras, VšĮ Pal. Matulaičio socialinis centras, SOTAS 

(Socialinės tarnystės savanoriai), Klaipėdos jaunimo centras, Zarasų jaunimo centras, Utenos vaikų ir jaunimo centras, 

Visagino sporto centras. Pažeidimų nenustatyta. 

Ataskaitinio laikotarpio metu buvo paruošti ir 2016 m. liepos 15 d. LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai raštu Nr. 

2S-213-(5.2) „Dėl finansavimo konkurso dokumentų patvirtinimo“ išsiųsti derinimui AJC ir AJE finansavimo konkursų 

nuostatų projektai. 

3.4.1. Plėtoti įvairias kokybiško darbo su 

jaunimu formas 

Per ataskaitinį laikotarpį sukurtas ir 2016 m. liepos 15 d. paskelbas Mobilaus darbo kokybės standarto aprašas 

http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/mobilaus-darbo-standartas---kokybes-uztikrinimui. Rugsėjo 20-21 d. vyko su 

jaunimu dirbančių asmenų mokymai „Kokybiško darbo su jaunimu formos ir principai“, siekiant susipažinti su darbo su 

jaunimų formų įvairove, gilintis į individualaus, ugdomojo darbo su jaunimu metodiką, Vilniuje. Dalyvavo 17 asmenų. 

3.5.1. Remti projektus, skirstus 

atsakingumui ir tėvystės įgūdžiams 

formuoti ir pozityvių auklėjimo metodų 

sklaidai šeimoje, skatinant jaunimo 

socialinę atsakomybę 

2016 m. birželio 22 d. buvo organizuota potencialių teikėjų konsultacija paraiškų Jaunimo socialinės atsakomybės 

ugdymo projektų „Augindami aukime“ 2016 m. finansavimo konkursui teikimo klausimais. Dalyvavo 18 asmenų. 

Per ataskaitinį laikotarpį JAVAKIS buvo paskelbtas Jaunimo socialinės atsakomybės ugdymo „Augindami aukime“ 

2016 metų finansavimo konkursas. 2016 m. liepos 21 d. paraiškų teikimo metu buvo organizuojamos individualios 

konsultacijos potencialiems projektų teikėjams. Paraiškų teikimo laikotarpiu telefonu suteiktos 66 konsultacijos, 

elektroniniu paštu – 12. Konkursui buvo pateikta 16 paraiškų. Įvyko 3 vertinimo komisijos posėdžiai. Finansavimas 

skirtas 6 projektams, paskirstant 29 000,00 Eur.Vizituoti 2 VšĮ Socialinės partnerystės centro ir Marijampolės moksleivių 

kūrybos centro projektai. Pažeidimų nenustatyta. 

4.1.1. Įgyvendinti programas, skirtas jaunų 

žmonių narystei jaunimo organizacijose ir 

organizacijose, vienijančiose kitas jaunimo 

organizacijas, jaunimo iniciatyvoms 

finansuoti 

Per 2016 m. paskelbtas ir suorganizuotas 1 konkursas – Regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo programų 

finansavimo 2016–2017 metais konkursas. Finansuotų programų skaičius – 14, 2016 m. RJOT programoms vykdyti 

skirta 92 066 Eur. Departamento direktoriaus įsakymu Nr. 2V-211-(1.4) Regioninių jaunimo organizacijų tarybų 

stiprinimo programų vykdytojams pratęstas finansavimas 2017 metams, paskirstant 91 754 Eur. Konkursui teiktų RJOT  

paraiškų ir finansavimo sutarčių pratęsimo 2017 metams vertinimo procesų metu iš viso surengti 5 vertinimo komisijos 

posėdžiai.  

Nuolat palaikytas ryšys ir konsultuotos Jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimą bei Koordinacinės 

veiklos ir jaunimo politikos plėtros tikslinės programos finansavimą gavusios organizacijos, surengtas susitikimas su 

nacionalinių jaunimo organizacijų atstovais, kuriame dalyvavo 17 asmenų. Į atnaujinto Nacionalinės jaunimo 

organizacijų veiklos kokybės gerinimo metodikos klausimyno testavimo procesą įtrauktos 3 nacionalinės jaunimo 

organizacijos (Lietuvos moksleivių sąjunga, Lietuvos liberalus jaunimas ir Ateitininkų federacija). 
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Ataskaitiniu laikotarpiu LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai išsiųsti derinti 2 finansavimo konkursų nuostatai – 

Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos finansavimo 2017–2018 m. konkurso 

ir su Vyriausiąja rinkimų komisija suderintų Jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2017–2018 m. 

konkurso nuostatų projektai.  

2016 m. balandžio 25 d. Departamento direktoriaus įsakymu Nr. 2V-71-(1.4) patvirtinas Programų priežiūros ir kontrolės 

aprašas. Per ataskaitinį laikotarpį vizituotų finansuotų programų skaičius – 7, iš jų 5 nacionalinių jaunimo organizacijų 

programos (Lietuvos liberalaus jaunimo, Lietuvos tautinio jaunimo sąjungos, Europos jaunimo parlamento Lietuvoje, 

Ateitininkų federacijos, Lietuvos medicinos studentų asociacijos) ir 2 regioninių jaunimo organizacijų tarybų programos 

(Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjungos „Apvalusis stalas“, Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų 

sąjungos „Apskritas stalas“). Vizitacijų metu pažeidimų nenustatyta.  

Per ataskaitinį laikotarpį parengta nacionalinių jaunimo organizacijų teritorinio išsidėstymo Lietuvos savivaldybėse 

apžvalga (http://www.jrd.lt/uploads/2017/NAC%20JO%20AP%C5%BDVALGA_2016.pdf), įvykdyta Lietuvoje 

registruotų regioninių jaunimo organizacijų tarybų internetinė apklausa, siekiant atlikti bendrą RJOT situacijos šalyje 

analizę ir išsiaiškinti jų vienijamų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų aktyvumo lygį savo atstovaujamose 

savivaldybėse. Surinkti kiekybiniai ir kokybiniai duomenys pateikti RJOT veiklos savivaldybėse tyrimo apžvalgoje: 

http://www.jrd.lt/uploads/2017/RJOT%20TYRIMO%20APZ%CC%8CVALGA%202016.pdf. 

4.1.2. Įgyvendinti jaunimo ir su jaunimu 

dirbančių organizacijų veiklos kokybės 

gerinimo sistemą 

Per 2016 m., bendradarbiaujant su Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir 

Jaunimo tyrėjų tinklo ekspertais, atnaujintas ir Departamento direktoriaus 2017 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 2V-10-(1.4) 

patvirtintas Nacionalinės jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo metodikos klausimynas. Surengtų darbo grupės 

susitikimų skaičius – 7, į atnaujinto kokybės vertinimo įrankio testavimą įtrauktos 3 skirtingo tipo nacionalinės jaunimo 

organizacijos. 

4.2.2. Plėtoti jaunimo ir vietos 

bendruomenių partnerystę, atsižvelgiant į 

jaunimo interesus, poreikius ir įtraukiant 

jaunimą į vietos bendruomenių problemų 

sprendimo procesus 

Ataskaitiniu laikotarpiu pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Šilalės rajono savivaldybės administracija (2016 m. 

rugpjūčio 8 d. 1F-167-(6.26) bei Vilniaus miesto savivaldybės administracija (2016 m. spalio 12 d. 1F-185-(6.26) dėl 

savanoriškos tarnybos modelių kūrimo. Vykdyti modelio kūrimo darbai, dalyvauta 5 darbo grupių posėdžiuose. Šilalės 

rajono savivaldybės savanoriškos tarnybos modelis patvirtintas 2016 m. lapkričio 24 d. Tarybos nutarimu Nr. T1-271 

(http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/silale-startuoja-su-savanoriskos-tarnybos-pasiulymu-atviru-visiems-jauniems-

zmonems). Vilniaus miesto savivaldybės savanoriškos tarnybos modelis patvirtintas 2017 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. 

A15-29/17(2.1.4.-AD16). 2016 m. gruodžio 8 d. raštu 2S-429-(1.4) „Dėl jaunimo savanoriškos tarnybos modelio 

pritaikymo savivaldybėje“ savivaldybių administracijoms pateiktas savanoriškos tarnybos modelio pavyzdys su 

pritaikymo galimybėmis ir pasiūlyta tokią veiklą diegti ir skatinti vietos lygmeniu. Gruodžio 20 d. organizuoti vienos 

dienos mokymai Šilalės rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, atvirojo jaunimo centro, kitų suinteresuotų 

nepelno siekiančių organizacijų atstovams, siekiant išbandyti bandomojo projekto metu sukurtą savanoriškos veiklos 

modelį Šilalės rajono savivaldybėje bei suaktyvinti dalyvius plėtotį savanorišką veiklą. Dalyvavo 20 asmenų. 

4.4.1. Sudaryti sąlygas užsienio lietuvių 

jaunimui aktyviau įsitraukti į Lietuvos 

socialinį ir kultūrinį gyvenimą, užmegzti ir 

plėtoti ryšius su Lietuvos jaunimo 

nevyriausybinėmis organizacijomis 

III ketv. Departamentas bendradarbiavo su Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga organizuojant „Pasaulio lietuvių jaunimo 

susitikimą“. Tikslas – skatinti jaunų žmonių gyvenančių Lietuvoje ir užsienyje bendravimą ir bendradarbiavimą, 

diskutuoti bendromis temomis, teikti siūlymus. 

 

2016-07-09 suorganizuota diskusija „Pamestas jaunas žmogus“  Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimo metu (diskusijoje 
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dalyvavo jaunieji šalies politikai, jauni žmonės), Diskusijoje aptartas jaunimo įtraukimo ir įsitraukimo klausimas, jauno 

žmogaus padėtis Lietuvoje. 

http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/pamestas-jaunas-zmogus 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-07-19-pamestas-jaunas-zmogus/146781 

 

2016-07-10 Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimo metu organizavo Jurgio Didžiulio pristatymą apie jauną žmogų 

užsienyje, ten kylančius iššūkius, lietuviškumo paieškas. 

 

2016-09-30 Vilniuje organizuota J. Didžiulio dokumentinio filmo „Ką reiškia būti lietuviu?“  pristatymas į kurį pakviesti 

jauni žmonės, jaunimo organizacijų atstovai, pasaulio lietuvių organizacijos jaunimo atstovai. Jiems pristatytas JAV 

gyvenančios Lietuvių diasporos patirtis siekiant išsaugoti lietuviškumą, tradicijas, kalbą, meilę savai šaliai.  

5.1.1. Sukurti ir įgyvendinti vieningą 

jaunimo informavimo ir konsultavimo 

sistemą, kuri apimtų nacionalinį ir vietos 

savivaldos lygmenis 

2016-07-29 po įvykusių viešųjų pirkimų, pasirašyta sutartis dėl JIK sistemos plėtojimo ir palaikymo, kurioje numatyta 

surengti 2 mokymus JIK taškų atstovams bei JIK leidinio atnaujinimas. 

2016 m. spalio 11-15 d. įvyko jaunimo informavimo ir konsultavimo mokymai „Yintro“, kuriuose dalyvavo 14 dalyvių 

iš Varėnos, Vilkaviškio, Pakruojo, Jonavos, Kauno, Švenčionių, Kuršėnų ir Vilniaus. Pagrindinis mokymų tikslas buvo 

supažindinti naujus darbuotojus kaip vyksta jaunimo informavimo ir konsultavimo procesas, kaip atrenkama ir 

patraukliai pateikiama patikima ir tiksli informacija, kaip sudominti ir informuoti jaunus žmones. Per 2016 m. buvo 

pasirašytos 5 sutartys su naujais JIK taškais. 

 

2016 m. gruodžio 7-9 d. vyko jaunimo informavimo ir konsultavimo mokymai pažengusiesiems, kuriuose dalyvavo 21 

žmogus.  

 

2016 m. gruodžio 1 d. buvo atnaujintas JIK leidinys. Leidinio el. versija yra patalpinta JRD tinklapyje: 

http://www.jrd.lt/uploads/2015JIK/JIK%20vadovas%2020151221.pdf 

5.1.2. Rengti ir skleisti informaciją, 

skatinančią geresnį visuomenės supratimą 

apie jaunimą 

IV ketv. departamento straipsnis „Savanorystė – galimybė atrasti tikrąjį aš“ publikuotas 4 regioniniuose laikraščiuose: 

Gruodžio 23 d. „Kėdainių mugė“ 

Gruodžio 28 d. „Šiaulių kraštas“ 

Gruodžio 28 d. „Kauno diena“ rubrika „Lietuva“ 

Gruodžio 28 d. „Klaipėdos diena“ rubrika „Lietuva“ 

 

Gruodžio 29 d. vyko spaudos konferencija apie savanorystę, ateities perspektyvas bei planus, kuri buvo transliuojama 

portale 15min.lt. Spaudos konferencijoje dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis, Jaunimo reikalų 

departamento direktorius, savanorė Indrė Misiulytė. 

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/linas-kukuratis-apie-stipru-rysi-su-danute-prasidejusi-nuo-langu-dazymo-

56-734166 

5.2.1. Rengti išsamią statistinę informaciją 

apie jaunimo iki 29 metų amžiaus padėtį 

Lietuvoje ir ją analizuoti 

Remiantis Lietuvos statistikos departamento teikiamais duomenimis parengta 2016 m. jaunimo situacijos šalyje analizė. 

Analizė yra patalpinta JRD tinklapyje: 

http://www.jrd.lt/uploads/2016%20tyrimai/Jaunimo%20situacijos%20ap%C5%BEvalga%202016.pdf 

http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/pamestas-jaunas-zmogus
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5.2.2. Remiantis ilgalaike jaunimo 

problematikos tyrimų koncepcija vykdyti 

jaunimo padėties stebėseną Lietuvoje 

Per ataskaitinį laikotarpį savivaldybių administracijos atstovai buvo nuolat konsultuojami jaunimo problematikos tyrimo 

atlikimo klausimais. Departamento pasiūlymai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl jaunimo problematikos 

tyrimų analizės atlikimo pateikti 2016 m. kovo 30 d. raštu Nr. 2S-98-(5.2). Raštas išsiųstas el. paštu. Buvo nuolat 

palaikomas ryšys su Jaunimo reikalų koordinatoriais dėl efektyvesnių priemonių, renkant duomenis, taikymo. 

Dalyvaujama bei bendradarbiaujama su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ruošiant viešųjų pirkimų dokumentus, 

siekiant įsigyti Jaunimo problematikos tyrimo apibendrinimo paslaugą. 2016 m. gruodžio 6 d. raštu Nr. 2S-426-(5.2) 

SADM informuotas apie susidariusią situaciją dėl jaunimo problematikos tyrimo atlikimo. 

5.2.3. Koordinuoti periodiškai visose 

savivaldybėse vykdomą jaunimo politikos 

kokybės vertinimą ir stebėseną bei vykdyti 

faktais ir žiniomis grįstą regioninės jaunimo 

politikos įgyvendinimą 

Per 2016 m. savivaldybių administracijos atstovai nuolat el. paštu bei telefonu buvo konsultuojami jaunimo politikos 

kokybės vertinimo atlikimo klausimais. Departamento atstovai dalyvavo 16 Jaunimo politikos kokybės vertinimo darbo 

grupių posėdžių. Per ataskaitinį laikotarpį galutinius vertinimus pateikė 43 savivaldybės. Parengta apžvalga, leidžianti 

įvertinti pokyčius savivaldybių jaunimo politikoje ir pažangą per pastaruosius 3 metus 

http://www.jrd.lt/uploads/2016%20visa%20kita/Jaunimo%20politikos%20kokyb%C4%97s%20vertinimas%2043%20sa

vivaldyb%C4%97se.pdf  

5.2.4. Vykdyti savivaldybių jaunimo 

problemų sprendimo planų įgyvendinimo 

stebėseną ir užtikrinti jų įgyvendinimo 

tęstinumą 

Per ataskaitinį laikotarpį surinkta informacija apie 2013-2015 m. nusimatytų priemonių įgyvendinimo ataskaitą pagal 

Jaunimo problemų sprendimo savivaldybėje 2013–2018 metų plano kontrolės ir stebėsenos tvarkos aprašo priedą Nr. 5 

bei Savivaldybių tarybose patvirtintus 2016-2018 m. Jaunimo problemų sprendimo planų priemonių planus. Atlikta 

2016–2018 m. JPSP priemonių tendencijų apžvalga http://www.jrd.lt/uploads/2017/JPSP%202016-

2018%20m.%20priemoni%C5%B3%20ap%C5%BEvalga%20ir%20tendencijos.pdf, 2016 m. gruodžio 30 d. raštu Nr. 

2S-455-(5.3) savivaldybėms pateiktos rekomendacijos dėl efektyvesnių verslumo priemonių įgyvendinimo. 

Įgyvendinti Regioninės jaunimo politikos stiprinimo 2015–2017 metų veiksmų plano priemones 

1.1. Organizuoti kompetencijos tobulinimo 

veiklas (mokymus, seminarus ir kt.) 

savivaldybių jaunimo reikalų taryboms, 

siekiant stiprinti jų veiklą 

Per ataskaitinį laikotarpį vykdyta Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų atranka šioms konsultacijoms ar mokymams gauti 

(http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/sjrt-nariai-kvieciami-dalyvauti-mokymuose-bei-konsultacijose). 2016 m. vyko 

10 savivaldybių jaunimo reikalų tarybų individualių arba grupės konsultacijų, kuriose dalyvavo 69 asmenys iš 13 

savivaldybių jaunimo reikalų tarybų. Konsultacijų apžvalga - 

http://www.jrd.lt/uploads/Biblioteka/SJRT%20veiklos%20kokyb%C4%97s%20gerinimas.%20Ap%C5%BEvalga.%202

016.pdf. Per ataskaitinį laikotarpį vyko 2 Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų stiprinimo mokymai: rugsėjo 27-28 d. 

Klaipėdoje, dalyvavo 19 asmenų bei rugsėjo 29-30 d. Panevėžyje, dalyvavo 14 asmenų. Mokymuose dalyvavo 10 

savivaldybių atstovai. Iš viso į veiklas įtraukta 23 savivaldybių jaunimo reikalų tarybos. 

1.4. Organizuoti Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos, Jaunimo reikalų 

departamento ir kitų suinteresuotų 

organizacijų susitikimus su už jaunimo 

politikos savivaldybėse įgyvendinimą 

atsakingomis institucijomis ir asmenimis 

dėl jaunimo politikos ir savivaldybės 

jaunimo reikalų koordinatoriaus funkcijų 

įgyvendinimo, siekiant užtikrinti ilgalaikės 

pagalbos jaunimui planavimą 

Per ataskaitinį laikotarpį inicijuoti, suderinti ir pasirašyti 14 keturšalio bendradarbiavimo protokolų tarp RJOT, 

savivaldybės administracijų, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos bei Departamento, siekiant sistemingos jaunimo 

politikos plėtros regionuose (Vilniaus m., Zarasų rajono, Utenos rajono, Panevėžio rajono, Kauno m., Kauno rajono, 

Rokiškio rajono, Jonavos rajono, Klaipėdos miesto, Marijampolės, Šilalės rajono, Akmenės rajono, Pakruojo rajono, 

Šiaulių m.). Taip pat organizuoti keturšaliai susitikimai Panevėžio miesto, Tauragės rajono savivaldybėse. 

http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/sjrt-nariai-kvieciami-dalyvauti-mokymuose-bei-konsultacijose
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1.6. Įtraukti verslo organizacijų atstovus į 

jaunimo problemų sprendimo planuose ir 

kituose planavimo dokumentuose numatytų 

priemonių įgyvendinimą 

Per ataskaitinį laikotarpį atlikta 2016–2018 m. JPSP priemonių tendencijų apžvalga 

http://www.jrd.lt/uploads/2017/JPSP%202016-

2018%20m.%20priemoni%C5%B3%20ap%C5%BEvalga%20ir%20tendencijos.pdf, 2016 m. gruodžio 30 d. raštu Nr. 

2S-455-(5.3) savivaldybėms pateiktos rekomendacijos dėl efektyvesnių verslumo priemonių įgyvendinimo. 

1.8. Vykdyti savivaldybių jaunimo 

problemų sprendimo planų ir kitų su 

jaunimo politika susijusių planavimo 

dokumentų stebėseną ir užtikrinti jų 

įgyvendinimo tęstinumą1 

Per ataskaitinį laikotarpį Departamentas inicijavo duomenų pagal Jaunimo problemų sprendimo planų kriterijus rinkimą 

šalies savivaldybėse. 2016 m. rugpjūčio 4 d. paskelbta Jaunimo problemų sprendimo planų pagal kriterijus duomenų 

analizė 

http://www.jrd.lt/uploads/2016%20tyrimai/JPSP%202016%20nacionalin%C4%97%20analiz%C4%97%20vie%C5%A1i

nimui.pdf. 2016 m. gruodžio 28 d. raštu Nr. 2S-453-(5.3) įpareigotos iki 2017 m. kovo 1 d. pateikti duomenis pagal 

jaunimo problemų sprendimo planų kriterijus už 2016 m. 

1.9. Atlikti savivaldybių jaunimo 

problematikos tyrimų2 lyginamąją analizę  

Departamento pasiūlymai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl jaunimo problematikos tyrimų analizės atlikimo 

pateikti 2016 m. kovo 30 d. raštu Nr. 2S-98-(5.2). Raštas išsiųstas el. paštu. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 

buvo perduoti visų savivaldybių surinkti duomenys (respondentų atsakymai) problematikos tyrimui atlikti 2016 m. 

rugpjūčio 1 d. raštu Nr. 2S-235-(5.2). 2016 m. gruodžio 6 d. raštu Nr. 2S-426-(5.2) SADM informuotas apie susidariusią 

situaciją dėl jaunimo problematikos tyrimo atlikimo. 

1.11. Organizuoti tarpsektorines vietos 

jaunimo problematiką atitinkančias veiklas 

(diskusijos, susitikimai su įvairių 

institucijų, profesijų atstovais, mokymai 

neaktyviam jaunimui), siekiant 

spręsti socialiai atskirto, delinkventinio 

elgesio, pažeidžiamo ir kitokių sunkumų 

patiriančio jaunimo problemas ir didinti 

užimtumo galimybes 

Per 2016 m. organizuotas susitikimas Molėtuose su Molėtų rajono savivaldybės įstaigų, organizacijų, dirbančių su 

sunkaus elgesio jaunimu, atstovais, siekiant aptarti 2015 m. sukurtų rekomendacijų Molėtų rajono savivaldybei dėl 

tarpžinybinio bendradarbiavo, siekiant efektyviau dirbti su sunkaus elgesio jaunuoliais, įgyvendinimo. Vykdyta 

savivaldybės atranka tarpsektorinio bendradarbiavimo tinklo kūrimo ir stiprinimo veikloms vykdyti. Veiklos vyko 

Akmenės rajono savivaldybėje. Vyko 2 susitikimai, dalyvavo 53 asmenys. Paruoštos rekomendacijos tarpsektorinio 

bendradarbiavimo tinklo stiprinimo veikloms vykdyti. 

Suderinus su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, atstovauti jaunimo politikai 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. 

Suderinus su Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija, atstovauti jaunimo politikai 

tarptautinėse darbo grupėse, institucijose 

bei organizacijose, inicijuoti bei įgyvendinti 

Per ataskaitinį laikotarpį surengti 4 Jaunimo reikalų tarybos posėdžiai. 

 

Per 2016 m. vyko 3 įvadiniai jaunimo reikalų koordinatorių mokymai (sausio, gegužės, spalio mėn.). Iš viso dalyvavo 21 

asmuo. Surengti 2 kompetencijų kėlimo renginiai jaunimo reikalų koordinatoriams – Metiniai mokymai-konferencija 

                                                 
1
 Ši priemonė vykdoma įgyvendinant Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2014–2016 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. A1-661 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2014–2016 metų veiksmų 

plano patvirtinimo“, 5.2.4 priemonę. 
2
 Ši priemonė vykdoma įgyvendinant Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2014–2016 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. A1-661 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2014–2016 metų veiksmų 

plano patvirtinimo“, 5.2.2 priemonę. 
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tarptautinius protokolus, projektus ir 

renginius jaunimo politikos srityje, 

inicijuoti bei įgyvendinti tarpžinybinę ir 

tarpsektorinę veiklą, programas ir 

priemones 

(spalio 18-19 d., Vilniuje, 48 dalyviai) bei Kompetencijų kėlimo mokymai (lapkričio 8-9 d., Vilniuje, 9 dalyviai). 

Bendradarbiaujant su Ugdymo plėtotės centru, Švietimo ir mokslo ministerija, vyko susitikimas „Mokykla visą dieną“, 

skirtas formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų bendradarbiavimui aptarti. Dalyvavo 23 dalyviai.  

Per ataskaitinį laikotarpį, bendradarbiaujant su Lietuvos moksleivių sąjunga, surengti mokymai asmenims, veikiantiems 

mokinių savivaldos srityje. Mokymuose dalyvavo 25 asmenys iš 12 šalies savivaldybių (Ignalinos r., Jonavos r., 

Klaipėdos m., Pagėgių, Pakruojo r., Raseinių r., Šiaulių m. ir r., Utenos r., Varėnos r., Vilniaus m. ir r.) – mokinių 

savivaldų ir LMS atstovai, mokinių savivaldų kuratoriai, už mokinių savivaldas atsakingi savivaldybių specialistai. 

Siekiant supažindinti mokinius su jaunimo politika, pristatyti, kaip jaunimo politikoje gali dalyvauti mokiniai, buvo 

sukurta pilietiškumo ugdymo pamoka „Jaunimo politika – kas tai?“.  Pamokos planą ir papildomą medžiagą suderinus su 

Švietimo mokslo ministerijos atstovais, ji buvo išplatinta per Lietuvos mokyklų tinklą bei pristatyta Mokytojo TV 

(https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/4850, https://www.youtube.com/watch?v=QErYQ7het7A). 

Per ataskaitinį laikotarpį buvo sukurtas Jaunimo politikos atlasas - žemėlapių rinkinys, kuriame yra parodomas jaunimo 

politikos veikėjų išsidėstymas Lietuvoje, finansavimo kitimas 

(http://www.jrd.lt/uploads/2017/Jaunimo%20politikos%20atlasas%20(2).pdf). Taip pat, paruošta Bendra Departamento 

2016 m. organizuotų renginių apžvalga - http://www.jrd.lt/uploads/2016%20visa%20kita/Grafikai%2012_29_final.pdf.  

Vykdyti jaunimo situacijos stebėseną, 

skleisti jaunimo informavimą bei pozityvų 

įvaizdį apie jaunimo veiklą 

2015-03-16 savivaldybėms, valstybinėms institucijoms ir aukštosioms mokykloms buvo išsiųstas raštas, kuriuo prašoma 

pateikti informaciją apie 2015 m. vykdytus tyrimus, susijusius su jaunimu bei informaciją 2016 / 2017 m. planuojamus 

atlikti tyrimus / analizes. Atsakymus pateikė 10 valstybinių institucijų ir 21 aukštoji mokykla. Tyrimai buvo patalpinti 

Departamento internetinėje svetainėje (http://www.jrd.lt/tyrimai). 

 

2016 m. rugpjūčio mėn. vyko akcija „Rezervuota jaunimui 2016“. Šiais metais buvo renkami geriausi per 20 metų 

jaunimo / jaunimui skirti projektai. Akcijai buvo pasiūlyti 24 projektai už kuriuos balsavo 895 jauni žmonės iš visos 

Lietuvos. Rugsėjo 10 d. vykusio renginio metu buvo apdovanoti 3 daugiausiai balsų surinkę projektai. 

 

2016 rugsėjo 8-11 d. Departamentas bendradarbiaudamas su LiJOT, JRK ir Jaunimo organizacijomis visoje Lietuvoje 

organizavo jaunimo politikos 20mečiui paminėti jaunimui skirtą savaitgalį.  

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/jaunimo-savaitgalis-jaunimo-politikos-jubiliejui-svesti-233-680083 

Vilniuje Departamento suorganizuotos veiklos:  

Ketvirtadienis –vyko keturios diskusijos (Ar Lietuva tik Lietuvoje?, Jaunas menininkas nedidelėje šalyje – didelės 

galimybės ar requiem drįstantiems svajoti?, Kaip jauną žmogų sudominti politika?) 

Penktadienis – lietuviškų verslų susitikimai su jaunuoliais, diskusija apie kelionės, jaunųjų menininkų filmų peržiūra, 

komiksų dirbtuvės, šokių pamokos, jaunųjų dj‘ų pasirodymai 

Šeštadienis – dalinimo patirtimi dirbtuvės (projektų rašymas, išorinė komunikacija, muzika ir komunikacija (ne visai) 

komunistinėje Kinijoje, savęs pažinimas ir asmeninė lyderystė), auksarankių dirbtuvės (kaleidoskopų, sapnų gaudyklių 

kūrimas, komiksų piešimas), „Rezervuota jaunimui 2016“ apdovanojimai, jaunų lietuviškų grupių koncertas, 

Sekmadienis – ekskursija Vilniuje, orientacinis žaidimas. 

Rengnio programa Vilniuje: http://jaunimosavaitgalis.blogspot.lt/2016/09/renginio-programa.html 
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Departamentas regionams taip pat parengė protmūšį bei orientacinių žaidimų klausimus. Protmūšis iš viso vyko 27 

miestuose. 

 

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/jaunimo-savaitgalis-jaunimo-politikos-jubiliejui-svesti-233-680083 

 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-09-07-rugsejo-8-11-d-visoje-lietuvoje-bus-svenciamas-jaunimo-politikos-

savaitgalis/148588 

 

http://www.15min.lt/kultura/naujiena/renginiai/diskusija-jaunas-menininkas-nedideleje-salyje-lietuviai-mieliau-perka-

klimta-o-ne-ciurlioni-29-681425 

 

Įvairaus pobūdžio veiklos vyko ir kituose Lietuvos miestuose ir miesteliuose, vykusių veiklų sąrašas: 

http://jaunimosavaitgalis.blogspot.lt/2016/09/renginio-programa-lietuvojos-miestuose.html 

 

 

Įgyvendinti tarptautinius protokolus, 

projektus ir organizuoti tarptautinius 

renginius, dalyvauti tarptautinėse darbo 

grupėse bei susitikimuose 

Projekto IVO4ALL įgyvendinimas: 

Sausio 11 d. pasirašytas partnerystės susitarimas su „France volontaires“ įgyvendinti projektą „Tarptautinės savanorystės 

galimybės visiems“ su dar 7 partneriais iš 5 šalių (JK, IT, FR, LU ir LT). Departamento vaidmuo projekte: projekto 

viešinimas ir rezultatų sklaida.  

Vasario 1-3 d. dalyvauta projekto „Tarptautinės savanorystės galimybės visiems“ (angl. International volunteering 

opportunities for all) priežiūros komiteto IV-tame susitikime Paryžiuje (Prancūzija), kuris buvo skirtas aptarti projekto ir 

komunikacijos strategijos įgyvendinimo eigą, tarpinių rezultatų peržiūrai. 

Kovo 17 d. pradėjo veikti projekto IVO4ALL tinklapis prancūzų ir anglų kalbomis (www.ivo4all). Oficialus IVO4ALL 

puslapis išverstas į lietuvių ir italų kalbas. Gegužės 17 d. oficialus IVO4ALL puslapis startavo lietuvių ir italų kalbomis. 

Pagal dizaino reikalavimus sukurtos IVO4ALL procesų, struktūrų vizualizacijos ir patalpintos internetiniame puslapyje. 

2016 m. lapkričio 2-4 d. Romoje (Italija) vyko IVO4ALL vykdomojo komiteto susitikimas. Susitikimo metu vyko 

tarpinės ataskaitos pristatymas, norint sustiprinti projekto metu naudojamus metodus ir pasiruošimas galutinei projekto 

ataskaitai, patvirtintas komunikacijos planas 2017 m., pradėtas pasiruošimas 2017 m. vyksiantiems 5 nacionaliniams 

renginiams ir 1 tarptautiniam. 

 

IV ketvirčio metu į IVO4ALL tinklapį buvo keliami straipsniai anglų, prancūzų, italų, lietuvių kalbomis. 

 

 

Susitarimo su Flandrija įgyvendinimas: 

Sausio mėnesį vykdyta atranka į tarptautinį pažintinį vizitą „Darbo su jaunimu iššūkiai“ (angl. „Actual challenges for 

youth work“) vykusį Belgijoje kovo 14-18 d. įgyvendinant susitarimą tarp Lietuvos ir Flandrijos jaunimo politikos 

srityje. Paraišką dalyvauti vizite atsiuntė 6 kandidatai, iš kurių atrinkti 4. Vizito metu pasiektos kelios strategijos, kurias 

dalyviai galės naudoti kasdieniame darbe. Taip pat sukurta naujų arba adaptuotų strategijų, kurias bus galima bandyti 

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/jaunimo-savaitgalis-jaunimo-politikos-jubiliejui-svesti-233-680083
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-09-07-rugsejo-8-11-d-visoje-lietuvoje-bus-svenciamas-jaunimo-politikos-savaitgalis/148588
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-09-07-rugsejo-8-11-d-visoje-lietuvoje-bus-svenciamas-jaunimo-politikos-savaitgalis/148588
http://www.15min.lt/kultura/naujiena/renginiai/diskusija-jaunas-menininkas-nedideleje-salyje-lietuviai-mieliau-perka-klimta-o-ne-ciurlioni-29-681425
http://www.15min.lt/kultura/naujiena/renginiai/diskusija-jaunas-menininkas-nedideleje-salyje-lietuviai-mieliau-perka-klimta-o-ne-ciurlioni-29-681425
http://www.ivo4all/
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taikyti nacionaliniu mastu. Jaunimo darbuotojų kompetencijas reikia kelti norint pasiekti ir įtraukti daugiau jaunų 

žmonių. 

Gegužės 25-26 d. dalyvauta pasiruošimo seminarui „Jaunimui draugiška bendruomenė“ (angl. „Youth friendly 

community“) partnerių susitikime Taline (Estija).  

Taline š. m. spalio 24-28 d. vyko seminaras skirtas kurti jaunimui draugišką ir saugią aplinką.  

 

Gruodžio 20 d. Flamandų ir Departamento rėmuose įvyko pasirengimo seminaras, kuriame dalyvavo partneriai iš 

Belgijos, Latvijos bei Estijos. Susitikimo metu aptartas 2017 m. protokolinis renginys Lietuvoje tema „Jaunimo 

garantijos“. Aptarta būsimo renginio programa, nustatyta data seminarui 2017 m. balandžio 24-28 d. 

 

Susitarimo su Vokietijos Federacine Respublika įgyvendinimas: 

Kovo mėnesį pradėta vykdyti dalyvių atranka į tarptautinį renginį „Į bendruomenę orientuotas darbas su jaunimu 

kaimiškose vietovėse“, kuris vyko š.m. balandžio 25 – 29 d. Jurbarko r. siekiant užtikrinti dirbančių su jaunimu 

kaimiškose vietovėse bendradarbiavimą teikiant į bendruomenę orientuotas paslaugas jaunimui, plėtoti kitas darbo su 

jaunimu formas įtraukiant bendruomeninių organizacijų atstovus ir kitus suinteresuotus partnerius. Renginyje dalyvavo 

Vokietijos Federacinės Respublikos Brandenburgo žemės ir keturių Lietuvos savivaldybių atstovai. Parengtas mobilių 

darbo su jaunimu paslaugų kokybės standartas.  

 

Rugsėjo 24-28 d. vyko Zarasų r. tarptautinis renginys „Jaunimo darbuotojo laikysena“ (atranka į renginį vykdyta rugsėjo 

mėn.). Siekiant aptarti iššūkius su kuriais susiduria jaunimo darbuotojai. Renginyje dalyvavo Vokietijos Federacinės 

Respublikos Brandenburgo žemės ir keturių Lietuvos savivaldybių atstovai. Rugsėjo 8 d. vyko susitikimas dėl 

Brandenburgo ir Lietuvos protokolinio bendradarbiavimo pratęsimo, susitikimo metu aptartos galimos 2017-2018 

susitarimo temos. 

 

IV ketv. suinteresuotoms ministerijoms išsiųstas raštas derinimui dėl susitarimo su Vokietija pratęsimo. 

 

Bendradarbiavimas su Japonijos ambasada 

2016 balandžio 4 d. gautas kvietimas organizuoti Tarptautinę jaunimo mainų programą vadovaujantis pateiktomis 

Tarptautinės jaunimo programos gairėmis: Japonijos jaunimo gerosios valios misija Lietuvoje rugsėjo 9-26 d., 

Tarptautinė jaunimo mainų programa Japonijoje rugsėjo 26 – spalio 11 d. 

Bendradarbiaujant su Japonijos ambasada ir Užsienio reikalų ministerija gegužės – birželio mėnesiais organizuota 

kandidatų atranka dalyvauti Tarptautinėje jaunimo mainų programoje, skirtoje jaunų žmonių tobulėjimui, kuri vyks š. m. 

rugsėjo 26 – spalio 11 dienomis Japonijoje. Iš viso buvo gautos 127 kandidatų paraiškos. Į antrąjį atrankos etapą 

(pokalbiui su komisija) buvo pakviesta 20 dalyvių, iš kurių komisija atrinko 9 asmenis dalyvauti programoje. 

Bendradarbiaujant su Japonijos ambasada, dalyvaujant Japonijos vyriausybės atstovams, birželio mėnesį vyko Japonijos 

jaunimo gerosios valios misijos Lietuvoje programos, kuri vyks Lietuvoje rugsėjo 9-26 d., derinimas. 

Rugsėjo 9-26 d. vyko Japonijos delegacijos priėmimas ir veiklos Lietuvoje. 
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Birželio 28-30 d. organizuotas tarptautinis seminaras „Mobilaus darbo su jaunimu paslaugų teikimas savivaldybėse II“. 

Mobilaus darbo su jaunimu principų mokėsi savivaldybių ir įstaigų specialistai iš visos Lietuvos siekiant plėtoti 

kokybiškų mobilaus darbo su jaunimu paslaugų teikimą, įtraukiant įvairias įstaigas, institucijas ir kitus suinteresuotus 

partnerius, nes kokybiškai vykdomas mobilus darbas su jaunimu skatina jaunimo užimtumą regionuose, sprendžia 

socialines problemas.  

 

Lietuvos politikos atstovavimas 

 

Kovo 2-4 d. dalyvauta Europos Tarybos Jaunimo direktorato ir Ukrainos jaunimo ir sporto ministerijos susitikime Kijeve 

(Ukraina), kuris buvo skirtas bendradarbiavimo programai tarp ET ir UA JSM jaunimo politikos srityje  2016-2020 m. 

pasirašyti, ir 2016-2017 m. veiksmų planui aptarti. Su ministerijos atstovais aptarti ir LT-UA Jaunimo mainų tarybos 

organizavimo klausimai, o kovo 4 d. susitikta su Ukrainos lietuvių jaunimo sąjunga  

 

Kovo 10-11 d. dalyvauta tarptautiniame renginyje „Level up! Learning in youth work. Deeper understanding, better 

quality, more recognition“ Jūrmaloje (Latvija), kuris buvo skirtas pristatyti ilgalaikio projekto „Level up! Learning in 

youth work. Deeper understanding, better quality, more recognition“ (projektą įgyvendino Latvija ir Estija) rezultatus. 

 

Kovo 21-24 d. dalyvauta Europos Tarybos Koordinacinio komiteto jaunimo klausimais (CDEJ) 56 –ajame posėdyje ir 

Jungtinės tarybos jaunimui 34 –ajame posėdyje Budapešte. Departamento atstovas išrinktas 2 metams į Europos Tarybos 

Programavimo komitetą bei darbo grupę, organizuojančią 3-čiąjį žmogaus teisių ugdymo jaunimo forumą, vyksiantį 

2016 m. spalio 5-7 d.d. Budapešte. 

 

2016 m. balandžio 18-22 d. dalyvauta mokymuose tema „Jaunimo darbuotojų vertinimas“, Njukastlyje, Jungtinėje 

Karalystėje. Mokymų metu auditorijai pristatyta jaunimo politikos struktūra Lietuvoje, institucijos, atsakomybės. Taip 

pat, geroji Lietuvos patirtis, įgyvendinant projektą “Integruotos jaunimo politikos plėtra”, ypatingai pabrėžiant jaunimo 

darbuotojų sertifikavimo ir mokymų veiklas, su jaunimu dirbančių asmenų įtraukimą iš skirtingų sektorių, veiklos 

tęstinumą ir naudą. Aptartas su jaunimu dirbančių asmenų įsivertinimo mechanizmas, jo eiga, pristatyti rodikliai. 

Diskutuota jaunimo darbuotojų sertifikavimo metodikos klausimu, jos įgyvendinimo terminais ir pan. Taip pat, 

pristatytas projektas „Jaunimo savanoriška tarnyba“, pabrėžiant jauno žmogaus galimes savanoriauti nacionaliniu lygiu, 

pasirenkant sritį, vietą, trukmę, siekiant įgauti darbo rinkai reikalingų ir naudingų kompetencijų, gebėti jas įsivardyti ir 

argumentuoti. 

 

Birželio 8 - 10 d. JRD atstovas dalyvavo Europos Tarybos Programavimo komiteto 34 –ajame posėdyje, Strasbūre, 

Prancūzijoje, kuriame buvo išrinktas Programavimo komiteto pirmininkas ir pavaduotojas, priimti sprendimai dėl 

komiteto darbo organizavimo formų, Europos jaunimo fondo lėšomis finansuojamų tarptautinių jaunimo projektų. 

 

Birželio 16 d. - 17 d. JRD atstovas dalyvavo Europos Tarybos parengiamajame susitikime, skirtame Žmogaus teisių 

ugdymo trečiajam forumui organizuoti, kuris vyko Strasbūre, Prancūzijoje. Susitikimo metu aptarta ir patvirtinta galutinė 
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renginio programa, darbo grupių temos, pranešėjai. 

 

Birželio 27-28 d. dalyvauta tarptautiniame forume „Europos bendradarbiavimo jaunimo srityje perspektyvos” (angl. 

“Forum on Perspectives of European Cooperation in the Youth Field”), kuris vyko Bonoje (Vokietija). Forume 

pristatytas tarpinis ES jaunimo strategijos įgyvendinimo įvertinimas, vyko vieša konsultacija su valstybinių, Europos 

institucijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovais. 

 

Rugsėjo 6-10 d. JRD atstovas dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos delegacijos Gruzijos Respublikoje 

oficialiame vizite Tbilisyje,  

 

Spalio 17-19 d.d. JRD atstovas dalyvavo Europos Tarybos Koordinacinio komiteto jaunimo klausimais (CDEJ) 57 –

ajame posėdyje, vykusiame Strasbūre, Prancūzijoje, kuriame buvo deleguotas nuo šio komiteto dalyvauti 

tarpinstitucinėje parengiamoje darbo grupėje, skirtoje konferencijai, aptarsiančiai Europos Tarybos Žmogaus teisių 

chartijos įgyvendinimui organizuoti. 

 

Gruodžio 4-6 d.d. JRD atstovas dalyvavo tarpinstitucinėje parengiamoje darbo grupėje, skirtoje konferencijai, 

aptarsiančiai Europos Tarybos Žmogaus teisių chartijos įgyvendinimui organizuoti, vykusioje Sttrasbūre, Prancūzijoje. 

Susitikimo metu aptarta ir patvirtinta galutinė renginio programa, darbo grupių temos, pranešėjai. 

 

Gruodžio 7-9 d.d. JRD atstovas dalyvavo Europos Tarybos Programavimo komiteto 35 –ajame posėdyje, Budapešte, 

Vengrijoje, kuriame buvo įvertinamos jaunimo organizacijų pateiktos paraiškos, priimti sprendimai dėl Europos jaunimo 

fondo lėšomis finansuojamų tarptautinių jaunimo projektų, kitų renginių ir veiklų, finansuojamų šio fondo lėšomis. 

Administruoti Stepono Batoro Lietuvos ir 

Vengrijos jaunimo bendradarbiavimo 

fondą, Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų 

fondą bei Lietuvos ir Ukrainos jaunimo 

mainų tarybą 

Stepono Batoro Lietuvos ir Vengrijos jaunimo bendradarbiavimo fondo ( toliau – Fondas) lėšomis 2016 m. 

finansuojamam konkursui, kurį organizavo Vengrijos pusė pateikta 1 paraiška. Fondo Komitetas siūlymui finansuoti 

paraišką pritarė. 

II ketv. organizuota dalyvių atranka į Vengrijoje organizuota projektą finansuotą Fondo lėšomis. 

IV. ketv. Stepono Batoro komiteto pusė oficialiu raštu informavo, kad dėl pasikeitusių aplinkybių negalės atvykti į 2016 

m. numatytą posėdį Lietuvoje. 

 

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondas: 

Sausio 8 d. baigėsi paraiškų teikimas Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo (toliau – Fondas) lėšomis 2016 metais 

finansuojamų projektų konkursui (toliau – Konkursas), 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). Kovo 16 d. LRV potvarkiu pakeista Fondo komiteto lietuvių 

sudėtis vietoj Arūno Malinovskio įrašant Tomą Grabauską, Užsienio reikalų ministerijos Europos šalių departamento 

Baltijos jūros šalių skyriaus vedėją. 

Kovo 22-24 d. įvyko XX-asis Komiteto posėdis Vilniuje. Posėdžio metu pristatyta bendra informacija apie 2015 metų 
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finansavimo konkurso rezultatus, diskutuota dėl projektų finansavimo ir 2016 m. vyksiančių veiklų. Komiteto posėdžio 

metu priimtas sprendimas dėl 2016 metais Fondo lėšomis finansuojamų projektų Lietuvoje ir Lenkijoje. Lietuvoje 

nutarta finansuoti 18 projektų (skirtos lėšos projektų įgyvendinimui yra 78 000 eur.), Lenkijoje – 32 projektus. 

Departamento direktoriui patvirtinus Fondo konkurso rezultatus, tikslintos finansuotų projektų sąmatos bei pasirengta 

mokymams finansavimą gavusių projektų rengėjams ir įgyvendintojams, kurie vyko š. m. balandžio 25-27 d. Vilniuje. 

Mokymuose dalyvavo 34 projektų vykdytojai iš visų 18-kos finansuotų projektų.  

Finansuotų organizacijų paraiškos, po sąmatų patikslinimo perduotos Socialinių paslaugų ir priežiūros departamentui 

(toliau – SPPD) sutarčių pasirašymui.  

Birželio 14-15 d. atlikta Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2016 metais finansuojamų projektų patikra 

Telšiuose, kuriuos įgyvendina dvi organizacijos: VšĮ Vaikų ir jaunimo centras „Džiaugsmo slėnis“ ir „G vaikų pasaulis“. 

Projektai įgyvendinami tinkamai.  

III ketv. vyko XXI Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo komiteto posėdžio (renginio data: spalio 12-14 d.) 

paruošiamieji darbai. 

2016 m. spalio 12-14 d. vyko Komiteto posėdis, kuriame buvo patvirtinti prioritetai 2017 m. finansavimo konkursui. 

2016 m. lapkričio 18 d. buvo paskelbtas Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo finansavimo konkursas 2017 m. 

Organizacijos galėjo teikti paraiškas iki 2016 m. gruodžio 30 d. Iš viso buvo pateikta 31 paraiška. 

2016 m. gruodžio 12 d. vyko Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo 2016 m. finansuotų paraiškų įsivertinimo 

seminaras, kuriuose dalyvavo 27 2016 m. finansuotų projektų vykdytojai. 

 

Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų taryba 

Rugsėjo 14 d. įvyko pirmasis Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos komiteto posėdis, kuriuo metu peržiūrėti 

bendri dokumentai, patvirtinti konkurso prioritetai. 

2016 m. lapkričio 22 d. buvo paskelbtas Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos projektų finansavimo 2016 m. 

konkursas. Šiam konkursui iš viso buvo pateiktos 9 paraiškos. 5 paraiškos atitiko formaliuosius kriterijus. 

2016 m. gruodžio 7 d. vyko Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos komiteto posėdis, kuriame buvo priimtas 

sprendimas dėl projektų finansavimo, aptartos veiklos gairės 2017 m. Komitetas nusprendė finansuoti 4 projektus. Šiems 

projektams finansuoti buvo skirta 37570,94 eurų.  

 

Remti užsienio lietuvių, tarp jų ir jaunimo 

organizacijų, veiklą, skirtą lietuvybei, 

bendruomeniškumui, Lietuvoje ir užsienyje 

gyvenančių lietuvių bendradarbiavimui 

puoselėti, įgyvendinant „Globalios 

Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į 

valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 

metų programos įgyvendinimo 2014–2016 

metų tarpinstitucinį veiklos planą. 

Sausio 11 d. baigėsi paraiškų teikimas Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos finansavimo 2016 metais 

programų atrankos konkursui (toliau – Konkursas). Gautos 3 paraiškos, kurios atiduotos ekspertų vertinimui. Surengti 2 

vertinimo komisijos posėdžiai. Vertinimo komisijos siūlymu, vasario 10 d. direktoriaus įsakymu patvirtinti projektai, 

kuriems skirtas finansavimas. Finansuotos 2 organizacijos, joms skirtos lėšos projektų įgyvendinimui yra 34 000 eur. 

Finansuotų organizacijų dokumentai sutarčių pasirašymui perduoti Socialinių paslaugų ir priežiūros departamentui 

(toliau – SPPD). 

III ketv. pasirašyta sutartis dėl ekspertų konsultacijų užsienio lietuvių jaunimo organizacijoms: 6 atvejo analizės ir 

konsultacijos vietoje užsienio lietuvių jaunimo organizacijoms, 2 regioniniai renginiai užsienio lietuvių jaunimo 

organizacijoms bei informacijos sąvado užsienio lietuvių jaunimo organizacijoms parengimas. 
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IV ketv. įvyko 2 regioniniai renginiai užsienio lietuvių jaunimo organizacijoms, 6 atvejo analizės ir konsultacijos vietoje 

užsienio lietuvių jaunimo organizacijoms, parengtas informacijos sąvadas (pradžiamokslis) užsienio lietuvių jaunimo 

organizacijoms. Regioniniai renginiai ir konsultacijos vyko šiose šalyse: Jungtinė Karalystė, Ispanija, Šveicarija, 

Olandija, Norvegija ir Suomija. Pradžiamokslio el. versija yra patalpinta JRD tinklapyje: 

http://www.jrd.lt/uploads/2017/Pradžiamokslis%20užsienio%20lietuvių%20jaunimo%20organizacijoms%202016.pdf 

 

Įgyvendinti 1.2 programos „Užimtumo didinimas“ priemonę „Įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą ir kitas jaunimo užimtumą skatinančias programas“ 

pagal Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. gruodžio 16 d. 

įsakymu Nr. A1-692 „Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ 

1.3.2. Teikti socialines, pedagogines, 

psichologines ir motyvavimo paslaugas 

neaktyviam jaunam žmogui jaunimo ir su 

jaunimu dirbančiose organizacijose 

2016 m. I ketv. sausio-vasario mėnesiais aktyviai plėtoti bendradarbiavimo tinklai, apimantys atviruosius jaunimo 

centrus ir erdves, jaunimo reikalų koordinatorių, savivaldybės švietimo skyrių, policiją, probacijos tarnybą, seniūnus ir 

socialinius darbuotojus, švietimo įstaigas, vietos darbdavius ir kt. Pasitelkiant šiuos tarpžinybinio bendradarbiavimo 

tinklus, pradėtos įgyvendinti vietos JGI koordinatoriaus funkcijos. 

 

2016 m. I pusmetį projektas „Atrask save“ buvo administruojamas ir koordinuojamas jo įgyvendinimas 58-iose 

savivaldybėse. III ketv. prie projekto partnerių prisijungė Skuodo atviras jaunimo centras ir Kaišiadorių suaugusiųjų ir 

jaunimo mokykla. IV ketv. po įvykdytų partnerių atrankų keitėsi partneriai Vilniaus rajono ir Panevėžio miesto 

savivaldybėse. Projektas „Atrask save“ šiuo metu yra įgyvendinamas visose 60-yje Lietuvos savivaldybių. 

 

Siekiant sėkmingo paslaugų teikimo neaktyviems NEET asmenimis įgyvendinant projektą „Atrask save“, 2016 m. 

gegužę buvo suorganizuoti 4 susitikimai (Panevėžyje, Vilniuje, Kaune, Telšiuose), į kuriuos buvo kviesti savivaldybių 

jaunimo reikalų koordinatoriai, vietos JGI koordinatoriai ir organizacijų-partnerių vadovai. Renginiuose iš viso dalyvavo 

129 atstovai. Po susitikimų parengta ir išplatinta tarpžinybinio bendradarbiavimo atmintinė-diskusijų santrauka. 2016 m. 

rugsėjo-spalio mėnesiais buvo suorganizuoti 4 projektų „Atrask save“ ir „Naujas startas“ darbuotojų susitikimai 

(Plungėje, Panevėžyje, Vilniuje, Kaune). 

 

Per 2016 m.  įvyko 6 vietos JGI koordinatorių susitikimai Kaune (vasario 10 d., kovo 23-24 d., gegužės 26 d., rugsėjo 15 

d., spalio 5-6 d. ir gruodžio 8 d.). 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 68 vizitai į organizacijas-partneres, siekiant suteikti metodinę pagalbą savivaldybėse 

dirbantiems vietos JGI koordinatoriams. Metodinė pagalba teikiama telefonu, el. paštu pagal poreikį. 

 

Pagal poreikį JRD atstovai 2016 m. rengė projekto „Atrask save“ pristatymus savivaldybėse. Per ataskaitinį laikotarpį 

surengti aštuoni susitikimai: Kaune (2016 m. sausio 12 d.), Panevėžyje (2016 m. vasario 3 d.), Kėdainiuose (2016 m. 

vasario 8 d.), Utenoje (2016 m. birželio 2 d.), Ukmergėje (2016 m. rugsėjo 20 d.), Šalčininkuose (spalio 21 d.), 

Akmenėje (lapkričio 14 d.), Vilniaus raj. (lapkričio 28 d.), kuriuose dalyvavo savivaldybių seniūnijų atstovai, soc. 

darbuotojai, policijos, probacijos tarnybų atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys.  
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Per 2016 m. buvo buvo gauti 1887 jaunuolių sutikimai naudoti asmens duomenis Jaunimo garantijų iniciatyvos 

įgyvendinimo tikslais ir nustatyti jų atitiktį projekto tikslinės grupės kriterijams. Iš jų 1755 asmenys atitiko neaktyvaus 

NEET kriterijus ir jiems suteikta galimybė įsitraukti į projekto veiklas. 1626 jaunuoliai pasirašė sutikimą dalyvauti 

projekte ir ėmė vykdyti susitikimus su vietos JGI koordinatoriumi. Iš viso buvo sudaryti 1454 individualūs veiklos planai 

(IVP), iš jų – 277 asmenims pagal IVP numatyta savanoriška veikla. 1266 asmenys baigė (nutraukė) dalyvavimą 

projekte, iš kurių: 342 asmenys įgyvendino suplanuotą IVP ir gavo kokybišką pasiūlymą dirbti, mokytis arba atlikti 

praktiką / stažuotę (toliau – kokybiškas pasiūlymas); 642 asmenys įgyvendino jiems numatytą IVP, tačiau negavo 

kokybiško pasiūlymo; 127 asmenys nutraukė dalyvavimą iki sudarant IVP; 155 asmenų nutraukė dalyvavimą 

neįgyvendinę jiems sudaryto IVP. 

1.3.3. Įgyvendinti Nacionalinę jaunimo 

savanoriškos veiklos programą, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministro 2013 m. vasario 25 d. 

įsakymu Nr. A1-73 „Dėl Nacionalinės 

jaunimo savanoriškos veiklos programos 

patvirtinimo“ 

Siekiant užtikrinti Nacionalinės jaunimo savanoriškos veiklos programos tęstinumą Jaunimo garantijų iniciatyvos 

rėmuose, per 2016 m. buvo suorganizuoti keturi mentorių, atsakingų už savanorystės veiklos koordinavimą, susitikimai, 

kuriuose dalyvavo atstovai iš 7 organizacijų-partnerių (š.m. vasario 18-19 d., gegužės 19-20 d., rugpjūčio 24-25 d., 

lapkričio 30 – gruodžio 1 d.). 

 

2016 m. gegužės 11 d. vyko projekto „Atrask save“ atvirų durų dienos Vilniaus AJC „Mes“, kurio metu pristatyta 

savanoriškos veiklos programa Jaunimo garantijų iniciatyvos projekto „Atrask save“ rėmuose. 

 

2016 m. birželio 22 d. Departamento direktoriaus įsakymu Nr. 2V-100-(1.4) patvirtinta Jaunimo savanoriškos veiklos 

tvarka. 2016 m. birželio 22 d. Departamento direktoriaus įsakymu Nr. 2V-98-(1.4) patvirtintas įgytų kompetencijų 

įvertinimo ir įsivertinimo, vykdant savanorišką veiklą, tvarkos aprašas. 2016 m. birželio 22 d. Departamento direktoriaus 

įsakymu Nr. 2V-99-(1.4) patvirtintas Jaunimo garantijų iniciatyvos projekto ,,Atrask save“ savanorystės organizavimo 

veiklos tvarkos aprašas. 

 

Siekiant užtikrinti sklandų jaunuolių palydėjimą savanorystės veikloje, 2016 m. lapkričio 3 ir 22 d. buvo suorganizuoti 

du savanorišką veiklą koordinuojančių organizacijų susitikimai su vietos JGI koordinatoriais. 

 

Iki 2016 m. pabaigos buvo akredituota 115 naujų savanorius priimančių organizacijų. Metodinė pagalba savanorius 

priimančioms organizacijoms teikta vizitų metu, telefonu, el. paštu pagal poreikį. 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu į savanorišką veiklą per projektą ,,Atrask save“ įsitraukė 277 neaktyvūs jaunuoliai ir 183 darbo 

biržoje užsiregistravę jaunuoliai. 

Įgyvendinti 4.2 programos ,,Socialinės aprėpties stiprinimas“ Nediskriminavimo skatinimo 2015–2017 metų tarpinstitucinio veiklos plano priemonę. 

Mokyti jaunimą nediskriminavimo 

skatinimo ir pagarbos žmogui ugdymo 

klausimais nepažeidžiant tėvų teisės auklėti 

vaikus pagal savo įsitikinimus 

Per ataskaitinį laikotarpį vyko dveji mokymai „Antidiskriminacijos, tolerancijos ir pagarbos kitam ugdymas“ tema: 

liepos 14-15 d. Klaipėdoje (dalyvavo 25 asmenys) bei rugsėjo 30 – spalio 1 d. Alytuje (dalyvavo 25 asmenys). Iš viso 

dalyvavo 50 asmenų. Mokymais siekiama įvaldyti ir lavinti tolerantiško ir pagarbaus bendravimo būdus ir savybes, 

suformuoti geranorišką elgesį, gerinti gebėjimą atsisakyti išankstinės nuostatos, išmokti pasirinkti tinkamas bendravimo 

frazes. Per ataskaitinį laikotarpį vyko konferencija „Asmeninis jauno žmogaus gyvenimas virtualioje erdvėje“, kurioje 

dalyvavo 59 dalyviai bei 14 lektorių/diskusijos dalyvių. Viešintas straipsnis dėl priemonių, užtikrinančių saugų jaunuolių 



19 

 

gyvenimą ir veiklą virtualioje erdvėje http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/ar-man-jau-pasireiske-fomo, 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-11-17-ar-man-jau-pasireiske-fomo/151560, 

http://www.15min.lt/mokslasit/straipsnis/technologijos/asmeninis-gyvenimas-internete-ar-jums-pasireiske-fomo-

sindromas-646-712791. 

2016 m. lapkričio 18 d. raštu 2S-407-(5.2) pateikti pasiūlymai SADM dėl Nediskriminavimo skatinimo 2017-2019 m. 

veiksmų plano atnaujinimo. 

Įgyvendinti projektą „Communication strategy of Youth Guarantee implementation“ 

Skatinti geresnį informacijos supratimą ir 

jaunų žmonių įtraukimą į jaunimo garantijų 

iniciatyvą 

Per ataskaitinį laikotarpį dalyvauta dviejose konferencijose: įvadinėje (balandžio 15 d.) ir tarpinėje (lapkričio 17 d.) 

konferencijoje, taip pat dalyvauta projekto partnerių – Lietuvos darbo biržos, LPS „Solidarumas“ ir Lietuvos studentų 

sąjungos organizuotuose renginiuose. 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu reguliariai dalyvauta projekto komunikacinės grupės atstovų susitikimuose, teikti JRD atstovų 

pasiūlymai dėl projekto įgyvendinimo eigos, projekto renginių turinio, viešinimo kampanijos vykdymo. 2016 m. II 

pusmetį vykdyti projekto reklaminės atributikos viešieji pirkimai, reklaminė atributika pagaminta ir pristatyta projekto 

partneriams. 

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

Užtikrinti jaunimo politikos priemonių 

įgyvendinimą, sudarant sąlygas Jaunimo 

reikalų departamento veiklai 

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

 

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

– 4. Pateikti pasiūlymai Sveikatos apsaugos ministerijai 2016 metų veiksmų alkoholio vartojimo problemoms spręsti 

plano projektui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl jaunimo verslumo Lietuvoje skatinimo priemonių, taip pat – 

Jaunimo politikos pagrindų įstatymo projektui, Nediskriminavimo skatinimo 2017-2019 metų atnaujintam veiksmų 

planui. 

 

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

nefinansuotinų projektų skaičius – 8.  

 

Gautų ir išnagrinėtų raštų skaičius – 1302. Išsiųstų raštų skaičius  - 457. 

 

Tiesioginių konsultacijų ir konsultacijų telefonu, el. paštu skaičius – pagal poreikį. 

 

Organizuotų viešųjų pirkimų skaičius – 207. 

 

Dalyvauta 10 kitų institucijų bei įstaigų sudarytų darbo grupių, komisijų, vertinančių paraiškas veiklose. 

 

 

   Direktorius                             _____________      Vydūnas Trapinskas 
  (pareigų pavadinimas)                                                   (parašas)                         (vardas ir pavardė) 


