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JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTAS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 

 

ĮGYVENDINAMŲ PROGRAMOS „JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS“ PRIEMONIŲ VYKDYMO  

2015 M. __I-IV__ KETVIRČIŲ ATASKAITA 

 

2016-01-08 Nr. ___________ 

Vilnius 

 
Programos ir priemonės 

pavadinimas 

Planuoti 

asignavima

i metams 

(Eur) 

2015 m. 

viršplaniniai 

asignavimai 

(Eur) 

Planuoti 

ataskaitinio 

laikotarpio 

asignavimai 

(nuo metų 

pradžios) 

(Eur)   

Ataskaitinio 

laikotarpio 

kasinės 

išlaidos  

(nuo metų 

pradžios) 

(Eur) 

Per ataskaitinį laikotarpį (nuo metų pradžios) faktiškai 

atlikti darbai 

 

Lėšų per ataskaitinį 

laikotarpį (nuo metų 

pradžios) nepanaudojimo 

priežastys ir tolesni 

veiksmai joms pašalinti 

1 2 3 4 5 6 7 

03.02.Programa „Jaunimo politikos įgyvendinimas“ 

01-02-01 Priemonė: Įgyvendinti 

Nacionalinės jaunimo politikos 

2011–2019 metų plėtros 

programos 2014–2016 metų 

priemonių plano priemones 

27803 VB 

758926 

ESF 

 27803,00 

VB  

758926 ESF 

27729,97 

VB  

758926 ESF 

 73,03 VB 

Paslaugoms įsigyti buvo 

vykdyti viešieji pirkimai. 

Paslaugos įsigytos 

mažesnėmis kainomis nei 

planuota. 

1.1.2. Teikti informavimo ir 

konsultavimo paslaugas jauniems 

žmonėms, kad besirinkdami 

profesiją, įvertinę darbo rinkos 

reikmes jauni žmonės priimtų 

- - - - 2015 m. balandžio 2 d. raštu Nr. 2S-177-(5.4) 

kreiptąsi į 33 jaunimo informavimu ir konsultavimu 

užsiimančias įstaigas, dėl dažniausiai jaunų žmonių 

užduodamų klausimų susijusių su darbo paieškos, 

išsilavinimu. 

 



tinkamus sprendimus Departamentas gavęs dažniausiai užduodamų 

klausimus, parengė D. U. K. (dažniausiai užduodamų 

klausimų sąrašas su atsakymais).Parengtas D. U. K. 

išsiųstas 36 jaunimo informavimo bei konsultavimo 

centrams. D.U.K. patalpintas www.jrd.lt. 

1.1.3. Inicijuoti glaudų aukštųjų 

mokyklų ir verslo įmonių 

bendradarbiavimą, sudarant sąlygas 

studentams atlikti kokybišką 

praktiką 

- - - - II ketv. vyko viešai prieinamos informacijos apie 

esamą situaciją analizavimas, siekiant išsiaiškinti, 

kokio pobūdžio pasiūlymai ir kokioms institucijoms 

nukreipti efektyviausiai prisidėtų prie kokybiškų 

praktikų vystymo Lietuvoje. 2015 m. gegužės 27 d. 

susitikta su Lietuvos studentų sąjungos (toliau – LSS) 

atstovais. Aptartos bendradarbiavimo perspektyvos, 

LSS veiksmai, siekiant įgyvendinti kokybiškų 

praktikų idėją.  

 

III ketv. buvo suformuota apklausos anketa tikslinėms 

grupėms, siekiant išsiaiškinti su kokiomis kliūtimis 

suinteresuotos šalys (darbdaviai, studentai, aukštosios 

mokyklos) susiduria, siekdamos įgyvendinti 

kokybišką praktiką.  

 

IV ketv. spalio 6 d. 2015 m. spalio 6 d. darbdaviams, 

studentams, aukštosioms mokykloms bei ŠMM (raštai 

Nr. 2S-423-(5.4), 2S-424-(5.2), 2S-425-(5.4), 2S-426-

(5.4), buvo išsiųstas klausimynas. Gauti atsakymai iš 

21 institucijos. Pagal gautus duomenis, atliktas 

duomenų apibendrinimas, atsižvelgiant į iškeltas 

problemas, suformuluoti pasiūlymai bei apžvelgti 

pagrindiniai metodiniai leidiniai bei internetinės 

svetainės. Dokumentas prieinamas adresu 

www.jrd.lt/uploads/Leidiniai/SP%20rekomendacijos.p

df, taip pat raštu 2015 m. gruodžio 28 d. raštu Nr.2S-

522-(5.2) išsiųstas suinteresuotoms įstaigoms bei 

institucijoms. 

 

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 

- - - - Pateikti pasiūlymai LDB projekto „Jaunimo garantijų 

iniciatyvos įgyvendinimo stebėsenos modulio 

sukūrimas“ techninei specifikacijai. JRD atstovas 

įtrauktas į LDB Viešųjų pirkimų komisiją dėl paslaugų 

pirkimo šiame projekte, pradėtos pirkimo procedūros, 

gauti tiekėjų pasiūlymai. JRD atstovai įtraukti į LDB 

darbo grupę „Dėl jaunimo garantijų iniciatyvos 

įgyvendinimo stebėsenos modulio sukūrimo“. Taip pat 

aktyviai bendradarbiaujama su stbėsenos sitemos 

kūrimo konkursą laimėjusia įmone „Alna Software“, 

 

http://www.jrd.lt/uploads/Leidiniai/SP%20rekomendacijos.pdf
http://www.jrd.lt/uploads/Leidiniai/SP%20rekomendacijos.pdf


teikiami pasiūlymai ir pastabos stebėsenos sistemos 

prototipui. 

Siekiant užtikrinti galimybę nustatyti tikslinės grupės 

atstovus, iš Valstybės duomenų apsaugos inspekcijos 

buvo gautas duomenų tvarkytojo statusas, inicijuotas 

duomenų teikimo sutarčių pasirašymas su Lietuvos 

darbo birža, Valstybine mokesčių inspekcija, 

Valstybinio socialinio fondo valdyba, Žemės ūkio 

informacijos ir kaimo verslo centru. 

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 

- - - - I ketv. Per ataskaitinį laikotarpį patvirtinta Jaunimo 

garantijų iniciatyvos įgyvendinimo schema 

savivaldybėse.   

El. paštu konsultuota apie 30 potencialių pareiškėjų, 

telefonu suteikta apie 300 konsultacijų. 

Atlikta Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo 

partnerių atranka. 2015 m. birželio 8 d. paskelbtas 

laimėtojų sąrašas (http://www.jrd.lt/rezultatai-3). Iki 

2015 m. birželio 26 d. surinktos partnerių deklaracijos.  

Dalyvauta Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių 

asociacijos renginyje „Jaunimo teisių apsaugos 

aktualijas 2015 m.”, dalyvauta diskusijoje dėl darbo 

plėtros su nedirbančiu ir nesimokančiu jaunimu 

Vilniaus mieste, kuri vyko Vilniaus jaunimo 

informacijos centre, susitikimuose Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijoje, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybėje, taip pat Lazdijų ir Švenčionių rajono 

savivaldybėse. Renginiuose detaliai pristatyta JGI 

įgyvendinimo tvarka.  

 

Liepos 6 d. pateikta Departamento paraiškos dalis 

projektui „Atrask save“. Liepos-rugpjūčio mėn. 

organizuoti 4 susitikimai šalies mąstu su 58 projekto 

„Atrask save“ partneriais, siekiant informuoti juos 

apie būsimas projekto veiklas. Partneriai, potencialūs 

darbuotojai nuolat konsultuoti jiems aktualiais 

klausimais tiek telefonu, el. paštu, individualiai. 

 

Per 2015 m. gruodžio mėn. duomenimis Lietuvoje 

veikia 27 atvirieji jaunimo centrai ir 136 atvirosios 

jaunimo erdvės, pastebima atvirojo darbo su jaunimu 

sistemos plėtra. Departamento finansuotuose AJC ir 

AJE apsilankė 20 554 jaunuoliai, iš jų – 1125 NEET, 

iš kurių 65 sugrįžo į švietimo sistemą, 136 

užsiregistravo TDB, 167 pradėjo dirbti. 

 

http://www.jrd.lt/rezultatai-3


 

Iki rugsėjo 30 d. pasirašytos 49 partnerystės sutartys 

dėl projekto „Atrask save“ įgyvendinimo šalies 

savivaldybėse. Organizacijose-partnerėse įdarbinti 62 

vietos JGI koordinatorių etatai. Nuo spalio mėnesio 

vietos JGI koordinatoriai ėmė kurti tarpžinybinio 

bendradarbiavimo tinklus savo savivaldybėse. 

Bendradarbiavimo tinklai savivaldybėse apima ne tik 

atvirus jaunimo centrus ir erdves, bet taip pat įtraukia 

jaunimo reikalų koordinatorių, savivaldybės švietimo 

skyrių, policiją, probacijos tarnybą, seniūnus ir 

socialinius darbuotojus, švietimo įstaigas, vietos 

darbdavius ir kt. Pasitelkiant šiuos tarpžinybinio 

bendradarbiavimo tinklus 2016 metais bus 

užtikrinamas sklandus neaktyvių jaunuolių perėjimas į 

darbo rinką, švietimo sistemą. 

 

1.1.10. Įgyvendinti Nacionalinę 

jaunimo savanoriškos veiklos 

programą ir užtikrinti jos tęstinumą 

- - - - Per ataskaitinį laikotarpį projekto „Jaunimo 

savanoriška tarnyba“ veiklose sudalyvavę jauni 

žmonės – 39; 

Mokymų skaičius savanoriams – 5. 

 

2015 m. lapkričio 30 d. baigėsi projektas „Jaunimo 

savanoriška tarnyba“. Projekte iš viso dalyvavo 689 

asmenys. Sėkmingai savanorišką veiklą baigė 634 

jauni asmenys (savanorystės truko 30% laiko arba 

daugiau).  Iš 689 jaunų asmenų dalyvavusių projekte, 

171 (24,8 proc.) įsidarbino; 65 grįžo į švietimo  

sistemą (iš jų 19 planuoja), 20 emigravo. 

 

Siekiant užtikrinti Nacionalinės jaunimo savanoriškos 

veiklos programos tęstinumą, iki 2015 m. lapkričio 30 

d. buvo pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su 7 

projekto „Atrask save“ partnerėmis, atsakingomis už 

savanorystės veiklos koordinavimą. 

 

 

1.1.11. Sukurti ir įgyvendinti 

neformaliuoju būdu įgytų 

kompetencijų, reikalingų darbo 

rinkoje, pripažinimo sistemą 

- - - - II ketv. bendradarbiaujant su ŠMM, UPC, LDB, 

ŪKMIN vyko viešai prieinamos informacijos apie 

esamą situaciją analizavimas, siekiant išsiaiškinti, 

kokios neformaliu būdu įgytų kompetencijų 

pripažinimo sistemos yra sukurtos. Išsiaiškinta, jog 

Ūkio ministerija organizuoja kvalifikacijų aprašų 

kūrimo viešuosius pirkimus, kurių sukūrimas galėtų 

būti pagrindas neformaliu būdu įgytų kompetencijų 

 



pripažinimo sistemos atsiradimo ir kūrimo pagrindu. 

 

2015 m. gruodžio 22 d. organizuota diskusija Jaunimo 

reikalų departamente kartu su Ūkio ministerijos, 

Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos darbo biržos 

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, 

Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacijos atstovais 

dėl įgyvendinamų arba planuojamų šių institucijų / 

įstaigų veiklų, siekiant neformaliuoju būdu įgytų 

kompetencijų pripažinimo darbo rinkoje. Aptarta, kad 

JRD, vykdydamas JGI pirminės intervencijos 

įgyvendinimo projektą „Atrask save“, savanorystės 

veiklų vykdymo pasekoje jaunuoliai išbando 

kompetencijų įsivertinimo mechanizmą, sukurtą JRD. 

Diskutuota, kuo susitikimo dalyviai galėtų prisidėti 

prie šio įrankio pripažinimo. 2016 m. planuojama tęsti 

bei plėtoti šią veiklą, bendradarbiauti ne tik su 

minėtomis įstaigomis, bet ir su darbdavių 

asociacijomis, užtikrinant šiuo įrankiu įvertintų jaunų 

asmenų kompetencijų pripažinimą. 

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 ataskaitinį laikotarpį 2015 m. birželio 11 d. buvo 

surengti mokymai apie darbą ir darbo formas su 

jaunimu, bendradarbiaujant kartu su Vilniaus 

apskrities policijos komisariatu, prevencijos skyrių ir 

bendruomenių pareigūnams. Dalyvavo 22 pareigūnai. 

Dalyvauta 2 Vilniaus apskrities policijos komisariato 

rengtuose mokymuose, prevencijos skyrių ir 

bendruomenių pareigūnams, skaitytas pranešimas apie 

Jaunimo politiką. Bendradarbiaujant su Policijos 

departamentu pasiektas rezultatas: 2015 m. balandžio 

27 d.  pasirašytas generalinio komisaro įsakymas Nr. 

5-V-418, kuriuo Specialiųjų mokymo modulių 

programa papildoma moduliu „Kokybiškas darbas su 

jaunimu: darbas su neaktyviais jaunais žmonėmis 

pasitelkiant kitas darbo su jaunimu formas“. 

 

2015 m. Lapkričio 19-20 d., bendradarbiaujant su 

Policijos departamentu, buvo surengti mokymai 

bendruomenių pareigūnams, siekiant įgalinti juos 

prisidėti prie taržinybinio bendradarbiavimo, siekiant 

Jaunimo garancijų iniciatyvos įgyvendinimo 

efektyvumo. Dalyvavo 21 asmenys. Taip pat, 

organizuojant susitikimus, mokymus, konferencijas 

 



dirbantiems su jaunimu, kviečiami ir Policijos 

sistemos darbuotojai, tačiau tikslaus dalyvių skaičiaus 

bendrame kontekste pateikti negalime, nes statistika 

nėra vedama. Siekiamybė – dirbti su policijos 

mokykla, kad minėta mokymų tema (modulis) būtų 

realiai ir kokybiškai įgyvendintas. 

Per ataskaitinį laikotarpį suorganizuotas susitikimas su 

Kalėjimų departamento atstovais, siekiant aptarti 

galimas bendras veiklas. Suderinta bendradarbiavimo 

sutartis, kuri pasirašyta 2015 m. gruodžio 4 d. Nr. ST-

180/1F-148-(6.26) (http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-

naujienos/pasirasyta-sutartis-su-kalejimu-

departamentu).  

1.5.2. Rengti ir skleisti informaciją, 

skatinančią jaunimą rinktis sveiką 

gyvenimo būdą ir elgtis 

pavyzdingai. 

- - - - II ketv. parengtas ir publikuotas straipsnis: „Stresas 

egzaminų metu. Kaip jį įveikti?“ 

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

egzaminu-metu-kaip-ji-iveikti 

Surinkta informacija antrajam straipsniui.   

III ketv. parengtas ir publikuotas straipsnis: 

„Būk sveikas! Sužinok viską apie erkes ir jų 

įkandimus“ 

http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/buk-sveikas-

suzinok-viska-apie-erkes-ir-ju-ikandimus   

 

2015 m. gruodžio 23 d. pasirašyta bendradarbiavimo 

sutartis su Narkotikų, tabako ir alkoholio 

departamentu. 

 

2.1.3. Organizuoti metodinės ir 

informacinės pagalbos teikimą, 

skatinant neformaliojo ugdymo 

metu įgytų kompetencijų 

pripažinimą. 

- - - - 2015 m. gruodžio 22 d. organizuota diskusija Jaunimo 

reikalų departamente kartu su Ūkio ministerijos, 

Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos darbo biržos 

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, 

Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacijos atstovais 

dėl įgyvendinamų arba planuojamų šių institucijų / 

įstaigų veiklų, siekiant neformaliuoju būdu įgytų 

kompetencijų pripažinimo darbo rinkoje.  

Siekiant aktyviai bendradarbiauti neformaliojo 

ugdymo metu įgytų kompetencijų pripažinimo 

procese, 2015 m. gruodžio 29 d. išsiųstas raštas 

Švietimo ir mokslo ministerijai, dėl JRD siekio savo 

turimais metodiniais ir žmogiškaisiais resursais, 

patirtimi, prisidėti prie kompetencijų vertinimo būdų, 

metodų kūrimo, siekiant įvesti kaupiamojo vertinimo 

sistemą šalyje, kuri aktyviai prisidėtų prie jaunuolio 

 

http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/pasirasyta-sutartis-su-kalejimu-departamentu
http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/pasirasyta-sutartis-su-kalejimu-departamentu
http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/pasirasyta-sutartis-su-kalejimu-departamentu
http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/stresas-egzaminu-metu-kaip-ji-iveikti
http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/stresas-egzaminu-metu-kaip-ji-iveikti


neformaliu būdu įgytų kompetencijų pripažinimo. 

2.2.1. Konkursų būdu remti 

jaunimo iniciatyvų projektus, 

skatinti jaunų žmonių kūrybiškumą. 

- - - - Per ataskaitinį laikotarpį Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijai buvo pateikti susisteminti pasiūlymai dėl 

finansavimo konkursų nuostatų papildymo, vertinimo 

bei finansavimo mechanizmų (liepos 7 d. raštu Nr. 2S-

297-(5.2) bei rugsėjo 28 d. 2S-404-(5.2)). 

 

2.3.1. Teikti metodinę, informacinę 

ir kitokią pagalbą, padedančią 

stiprinti bendrojo ugdymo 

programas įgyvendinančiose 

mokyklose veikiančią mokinių 

savivaldą. 

- - - - II ketv. vyko viešai prieinamos informacijos bei 

metodinių leidinių apie esamą situaciją analizavimas, 

siekiant išsiaiškinti, kokie veiksmai buvo atlikti iš 

ŠMM, Lietuvos moksleivių sąjungos (toliau – LMS) 

pusės. 2015 m. birželio 10 d. susitikta su LMS 

prezidente A. Burneikaite, aptartos bendradarbiavimo 

galimybės. Bus siekiama parengti rekomendacinį 

paeigybės aprašą už moksleivių savivaldą 

atsakingiems asmenims.  

 

2015 m. rugsėjo 30 d. pakartotinai susitikta su LMS 

prezidente A. Burneikaite, aptartas bendradarbiavimo 

planas. 2015 m. spalio 6 d. LMS, LMP, ŠMM, 

NJRKA, mokinių savivaldų kuratoriams 

savivaldybėse išsiųstas kvietimas į darbo grupę, kurios 

tikslas – apibrėžti mokinių savivaldų kuratorių 

savivaldybėse funkcijas ir pateikti pasiūlymus 

mokinių savivaldų srityje dirbantiems asmenims dėl 

efektyvesnio bendradarbiavimo galimybių. 

 

2015 m. lapkričio 2 d. ir gruodžio 3 d. suorganizuoti 

du darbo grupės susitikimai, kurių metu aptartas darbo 

grupės tikslas (teikti rekomendacijas ir pasiūlymus 

savivaldybių specialistams, dirbantiems su moksleivių 

savivaldomis, moksleivių savivaldų kuratoriams 

mokyklose, Lietuvos moksleivių parlamentui, 

Lietuvos moksleivių sąjungai, Jaunimo reikalų 

koordinatoriams), eiga, laukiamas rezultatas.  2015 m. 

lapkričio 25-26 d.  surengti mokymai mokinių  

savivaldų srityje dirbantiems specialistams, dalyvavo 

27  asmenys. Sustiprintas tarpžinybinis 

bendradarbiavimas mokinių savivaldų srityje. Pakeltos 

asmenų, dirbančių šioje srityje, kompetencijos, ypač – 

paskirtų atsakingų savivaldybių specialistų. 

Apibendrinus mokymuose vyksiančių diskusijų metu 

surinktą medžiagą ir darbo grupės veiklos rezultatus 

tarpžinybinėje darbo grupėje suformuluoti pasiūlymai 

 



asmenims, veikiantiems moksleivių savivaldos srityje. 

Pasiūlymai prieinami adresu 

www.jrd.lt/uploads/Mokini%C5%B3%20savivalda/Re

komendacijos.pdf, taip pat 2015 m. gruodžio 18 d. 

raštu Nr. 2S-512-(5.2) išsiųstas suinteresuotoms 

institucijoms / įstaigoms. 

 

2.3.2. Ugdyti jaunimo saugaus ir 

teisėto darbo įgūdžius, rengiant 

konsultacijas, seminarus ir kitus 

edukacinius renginius. 

- - - - Jaunimo reikalų departamento puslapyje sukurta 

skiltis „Saugus darbas“ apie legalų ir saugų jaunimo 

darbą: http://www.jrd.lt/saugus-darbas 

 

Bendradarbiaujant su VDI,  2015 m. gruodžio 2 d. 

suorganizuotas bendras renginys jaunimo 

darbuotojams „Jaunimo teisėtas ir saugus darbas“, 

dalyvavo 24 asmenys. Dalyviai pagilino žinias apie  

teisėtą ir saugaų įsidarbinimą, dirbančiojo teises, 

pareigas ir socialines garantijas, suteikti praktiniai 

įgūdžiai, atsakant į dažniausiai užduodamus 

klausimus, susijusius su darbo sauga, įgavo metodinių 

įgūdžių kaip kurti bendradarbiavimo tinklus tarp 

jaunimo darbuotojų bei Valstybinės darbo inspekcijos 

teritorinių skyrių specialistų. 

  

3.1.1.Parengti darbo su jaunimu 

koncepcijos projektą 
- - - - III ketv. su paslaugos tiekėjais, kurie atlieka darbo su 

jaunimu Lietuvoje analizę, derintas analizės turinys, 

apimtys, metodai. Su jaunimu dirbančioms įstaigoms, 

institucijoms, organizacijoms išsiųstas raštas dėl 

asmenų delegavimo į tarpžinybinę darbo grupę 

koncepcijai parengti.  

 

IV ketv. 2015 m. spalio 20 d. Departamento 

direktoriaus įsakymu  Nr. 2V-160-(1.4) patvirtinta 

darbo grupės, rengiančios darbo su jaunimu 

koncepcijos projektą,  sudėtis. Įvyko 5 (lapkričio 12 

d., 24 d., gruodžio 1 d., 15 d., 29 d.) darbo grupės 

posėdžiai, kurių metu parengtas Darbo su jaunimu 

koncepcijos projektas ir išsiųstas SADM derinimui 

2015 m. gruodžio 29 d. raštu Nr. 2S-523-(5.2). Darbo 

su jaunimu analizė šalyje prieinama adresu 

www.jrd.lt/uploads/Leidiniai/DARBO%20SU%20JA

UNIMU%20%C4%AEGYVENDINIMO%20LIETU

VOJE%20SITUACIJOS%20ANALIZ%C4%96%202

015.pdf. 

 

3.1.2. Įgyvendinti jaunimo 

darbuotojų sertifikavimo metodiką. 
- - - - 2015 m. kovo 3 d. organizuotas susitikimas su 

Lietuvos aukštųjų mokyklų, Socialinės apsaugos ir 

 

http://www.jrd.lt/uploads/Mokini%C5%B3%20savivalda/Rekomendacijos.pdf
http://www.jrd.lt/uploads/Mokini%C5%B3%20savivalda/Rekomendacijos.pdf
http://www.jrd.lt/saugus-darbas
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http://www.jrd.lt/uploads/Leidiniai/DARBO%20SU%20JAUNIMU%20%C4%AEGYVENDINIMO%20LIETUVOJE%20SITUACIJOS%20ANALIZ%C4%96%202015.pdf
http://www.jrd.lt/uploads/Leidiniai/DARBO%20SU%20JAUNIMU%20%C4%AEGYVENDINIMO%20LIETUVOJE%20SITUACIJOS%20ANALIZ%C4%96%202015.pdf
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darbo ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos 

atstovais dėl Jaunimo darbuotojų ir / ar gatvės 

darbuotojų pirmos ir / ar antros pakopos studijų 

programų ar modulių jau egzistuojančiose socialinio 

darbo krypties studijų programose atsiradimo. Surinkti 

duomenys iš Aukštųjų mokyklų dėl esamų studijų 

programų kompetencijų atitikimo jaunimo darbuotojų 

kompetencijoms, numatytoms Jaunimo darbuotojų 

sertifikavimo metodikoje. Atliktas surinktos 

informacijos apibendrinimas ir tęsiamos susijusios 

veiklos.  

 

III ketv. su jaunimu dirbančioms įstaigoms, 

institucijoms, organizacijoms išsiųstas raštas dėl 

asmenų delegavimo į tarpžinybinę darbo grupę 

Jaunimo darbuotojų sertifikavimo metodikai 

atnaujinti.  

 

IV ketv. 2015 m. spalio 20 d. Departamento 

direktoriaus įsakymu  Nr. 2V-161-(1.4) patvirtinta 

darbo grupės, rengiančios JD sertifikavimo metodikos 

atnaujinimą (jaunimo darbuotojų kompetencijų sąrašo 

atnaujinimą),  sudėtis. Įvyko 5 posėdžiai (spalio 30 d., 

lapkričio 18 d., 25 d., gruodžio 15 d., sausio 7 d.) , 

kurių metu peržiūrėta Jaunimo darbuotojų 

sertifikavimo metodika, Jaunimo darbuotojų 

kompetencijų aprašas, aptarti, analizuojami bei 

gretinami šie dokumentai: Europos Tarybos medžiaga 

dėl jaunimo darbuotojų kompetencijų sąrašo pagal 

funkcijas, jaunimo darbuotojų veiklos aprašas, 

aukštųjų mokyklų reikalavimai dėl studijų programų 

sudarymo, Projekto „Integruotos jaunimo politikos 

plėtra“ veiklos „Jaunimo darbuotojų sertifikavimas“ 

rezultatai ir pan. 2016 m. sausio 18 d. organizuojamas 

paskutinis darbo grupės posėdis galutiniam jaunimo 

darbuotojų kompetencijų sąrašui patvirtinti, kuris bus 

tvirtinamas JRD direktoriaus įsakymu. Atnaujinta 

jaunimo darbuotojų sertifikavimo metodika patvirtinta 

2016 m. sausio 29 d. direktoriaus įsakymu 2V-22-

(1.4).   

3.1.3. Sukurti jaunimo darbuotojų 

kompetencijų duomenų bazę. 
- - - - Jaunimo reikalų departamente sukurta speciali skiltis 

„Jaunimo darbuotojai“, kurioje skelbiama visa svarbi 

informacija, aktualūs dokumentai, kompetencijos 

http://www.jrd.lt/jaunimo-darbuotojai.  

 

http://www.jrd.lt/jaunimo-darbuotojai


3.2.2. Organizuoti metodinės ir 

informacinės pagalbos teikimą 

atviriesiems jaunimo centrams ir 

erdvėms 

- - - -  Per ataskaitinį laikotarpį suteikta daugiau 100 

konsultacijų (el. laiškais, telefonu) įstaigoms ir 

organizacijoms, įgyvendinančioms atvirųjų  jaunimo 

centrų ar erdvių koncepciją arba ketinančioms ją 

įgyvendinti. 

Surinkus duomenis iš savivaldybių, atnaujinta atvirųjų 

jaunimo centrų ir erdvių duomenų bazė su kontaktine 

informacija. 

2015 m. birželio 4-5 d. surengti mokymai „Komandos 

formavimas ir motyvavimas“ Departamento 

finansuotų jaunimo centrų darbuotojams. Dalyvavo 14 

darbuotojų. 

2015 m. birželio 9-10 d. surengti mokymai „Atviras 

darbas su jaunimu“ Departamento finansuotoms 

atviroms jaunimo erdvėms, dalyvavo 22 asmenys. 

2015 m. birželio 17-18 d. vyko savivaldybių, norinčių 

plėtoti atvirųjų jaunimo centrų koncepcijas arba plėtoti 

atvirųjų jaunimo erdvių koncepcijas, atstovų vizitai po 

Lietuvoje veikiančius AJC bei AJE. 

 

Per ataskaitinį laikotarpį suteikta apie 15 konsultacijų 

(el. laiškais, telefonu) įstaigoms ir organizacijoms, 

įgyvendinančioms atvirųjų  jaunimo centrų ar erdvių 

koncepciją arba ketinančioms ją įgyvendinti. 

2015 m. liepos 8-9 d. surengti mokymai „Atviras 

darbus su jaunimu“ veikiančių jaunimo centrų ir 

erdvių darbuotojams. Dalyvavo 21 darbuotojas. 

2015 m. rugpjūčio 25-26 d. surengti mokymai 

„Struktūrinių fondų finansavimo galimybės ir projektų 

rašymas“ veikiančių jaunimo centrų ir erdvių 

darbuotojams. Dalyvavo 25 darbuotojai. 

 Per ataskaitinį laikotarpį vizituoti  5 AJC / AJE. 

Pažeidimų nenustatyta.  

 

2015 m. rugpjūčio 25-26 d. surengti mokymai 

„Struktūrinių fondų finansavimo galimybės ir projektų 

rašymas“ veikiančių jaunimo centrų ir erdvių 

darbuotojams. Dalyvavo 25 darbuotojai. 

 2015 m. spalio 1-2 d. surengti mokymai kultūros 

centrų darbuotojams ir vietos veiklos grupių atstovams 

„Kaip mano įstaigoje įsteigti atvirąjį jaunimo centrą ar 

erdvę?“, dalyvavo 13 asmenų. 

2015 m. lapkričio 10 d. surengti mokymais veikiančių 

jaunimo centrų ir erdvių darbuotojams „Efektyvi 

 



išrorinė kominakacina“, dalyvavo 23 asmenys 

Per ataskaitinį laikotarpį vizituota 1 AJE. Pažeidimų 

nenustatyta.  

Per 2015 m. suteikta 10 grupinių ir individualių  

konsultacijų atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių 

darbuotojams. 

2015 m. gruodžio 16 d. surengta konsultacija Atvirųjų 

jaunimo centrų ir erdvių darbuotojams apie 2016 m. 

finansavimo konkursų nuostatų pakeitimus, dalyvavo 

22 asmenys. 

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 parengti atvirųjų jaunimo 

centrų (AJC) ir atvirųjų jaunimo erdvių (AJE) veiklos 

programų 2015 m. finansavimo konkursų nuostatų 

projektai bei paskelbti konkursai. AJC konkursui 

pateiktos 24 paraiškos, AJE konkursui – 57. Sudaryta 

ir patvirtinta AJC ir AJE konkursų paraiškų vertinimo 

komisijos. Atliktas AJC ir AJE konkursui pateiktų 

paraiškų turinio vertinimai. Įvyko po 2 AJC ir  AJE 

vertinimo komisijos posėdžius. Paskelbti Atvirųjų 

jaunimo centrų bei Atvirųjų jaunimo erdvių 2015 m. 

finansavimo konkursų rezultatai. Finansavimas skirtas 

15 AJC, paskirstant 32.862 Eur ir 23 AJE, paskirstant 

37.294 Eur. 

 

III ketv. buvo parengti 2016 m. AJC ir AJE programų 

finansavimo konkursų dokumentai ir pateikti SADM. 

 

2015 m. gruodžio 31 d. paskelbti atvirųjų jaunimo 

centrų (AJC) ir atvirųjų jaunimo erdvių (AJE) veiklos 

programų 2016 m. finansavimo konkursų nuostatai, 

paraiškų pateikimo teminas 2016 m. vasario 1 d.  

 

2015 m. gruodžio mėn. duomenimis Lietuvoje veikia 

27 atvirieji jaunimo centrai ir 136 atvirosios jaunimo 

erdvės. Finansuotuose AJC ir AJE apsilankė 20 554 

jaunuoliai. 

 

 

3.4.1. Plėtoti įvairias kokybiško 

darbo su jaunimu formas. 
- - - - Per ataskaitinį laikotarpį vyko viešųjų pirkimų 

dokumentų rengimas bei viešųjų pirkimų 

organizavimas praktinio gido (el. leidinio) apie darbą 

su gatvės jaunimu rengimo paslaugoms ir mokymo 

paslaugoms teikti. Ruošiama sutartis su paslaugų 

tiekėju.  

 

 



2015 m. spalio 5-6 d. organizuoti darbo su jaunimu 

gatvėje mokymai, apmokyta 15 asmenų. Paruoštas 

darbo su jaunimu gatvėje gidas „Mokykis iš gatvės“, 

prieinamas 

http://www.jrd.lt/uploads/Leidiniai/leidinys_mokytis_i

s_gatves_v1.3-1.pdf, el. leidinio versija išsiųsta 

suinteresuotoms įstaigoms ir institucijoms. 

 

  

 

 

3.4.2. Išanalizuoti Europos jaunimo 

judumo kortelės naudojimo 

sistemos galimybes Lietuvoje ir 

parengti sistemos aprašą. 

- - - - 2015-05-07 Departamentas raštu Nr. 2S-196-(5.5) 

kreipėsi į Europos komisiją prašydamas pateikti 

informaciją apie dabartinę „Jaunimo judumo kortelės“ 

situaciją, t. y. įgyvendinimą kitose šalyse, numatomus 

tolimesnius žingsnius. Birželio mėn. gautas Europos 

komisijos atsakymas dėl „Jaunimo judumo kortelės“. 

Atsižvelgiant į rašte išdėstytas aplinkybes 

Departamentas rengia poziciją, kurią teiks Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijai 

Departamentas 2015-09-31 raštu Nr. 2S-414-(5.2) 

informavo Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją 

apie Europos Komisijos sprendimą dėl per didelių 

kaštų Europos jaunimo judumo kortelės neįgyvendinti 

dėl ko Departamentui nėra pramės rengti sistemos 

aprašo. 

 

4.1.1. Įgyvendinti programas, 

skirtas jaunų žmonių narystei 

jaunimo organizacijose ir 

organizacijose, vienijančiose kitas 

jaunimo organizacijas, jaunimo 

iniciatyvoms finansuoti. 

- - - - I ketv. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu 

buvo patvirtinti  konkursų nuostatai bei organizuoti 

konkursai. Buvo sudarytos ir patvirtintos paraiškų 

vertinimo komisijos. Jaunimo organizacijų stiprinimo 

konkursui buvo gautos 20 paraiškų, Koordinacinės 

veiklos ir jaunimo politikos tikslinės programos 

konkursui – 1.  

Š. m. vasario – kovo mėn. įvyko iš viso 3 paraiškų 

vertinimo komisijų posėdžiai. Iš viso abiejų konkursų 

būdu 2015 metais bus finansuota 19 programų. 

Koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtros 

tikslinės programa perduota Socialinių paslaugų 

priežiūros departamentui.  

 

Per ataskaitinį laikotarpį daugiau nei 6 organizacijų 

atstovai konsultuoti įvairiais klausimais, susijusiais su 

veiklų įgyvendinimu. 2015 m. birželio 2 d. vyko 

susitikimas su Nacionalinių jaunimo organizacijų 

 

http://www.jrd.lt/uploads/Leidiniai/leidinys_mokytis_is_gatves_v1.3-1.pdf
http://www.jrd.lt/uploads/Leidiniai/leidinys_mokytis_is_gatves_v1.3-1.pdf


atstovais, aptarti iškylančias problemas, išgirsti 

pasiūlymus finansavimo konkurso nuostatams, rasti 

naujų bendradarbiavimo taškų, pristatyti JRD veiklos 

planus šiems metams.  

 

Per atskaitinį laikotarpį parengti ir su organizacijomis 

bei kitomis atsakingomis įstaigomis suderinti 

Regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo 

programų finansavimo 2016–2017 metais konkurso 

dokumentai ir pateikti SADM. Per ataskaitinį 

laikotarpį vizituotos 3 finansuotos organizacijos. 

Pažeidimų nenustatyta. 

 

IV ketv. paskelbtas Regioninių jaunimo organizacijų 

tarybų stiprinimo programų finansavimui 2016–2017 

metais konkursas, taip bei organizuojami Jaunimo 

organizacijų stiprinimo programų finansavimo bei 

Koordinacinės veiklos ir jaunimo  politikos plėtros 

tikslinės programos finansavimo pratęsimai 2016 

metams. Per ataskaitinį laikotarpį vizituotos 3 

finansuotos organizacijos. Pažeidimų nenustatyta. 

4.1.2. Įgyvendinti jaunimo ir su 

jaunimu dirbančių organizacijų 

veiklos kokybės gerinimo sistemą. 

- - - - Per ataskaitinį laikotarpį sukurtas ir išsiųstas 

klausimynas jaunimo ir su jaunimu dirbančioms 

organizacijoms, siekiant įvertinti jaunimo organizacijų 

veiklos kokybės pokytį.  

 

III ketv. metu gauti duomenys išanalizuoti ir 

apibendrinti.  

 

IV ketv. parengti ir atsakingoms šalims perduoti 

pasiūlymai dėl veiklos kokybės gerinimo sistemos 

tobulinimo. Duomenų apibendrinimas pasiekiamas 

adresu 

http://www.jrd.lt/uploads/2015%20tyrimai/JO%20VK

V%20rezultat%C5%B3%20ap%C5%BEvalga.pdf 

 

4.2.2. Plėtoti jaunimo ir vietos 

bendruomenių partnerystę, 

atsižvelgiant į jaunimo interesus, 

poreikius ir įtraukiant jaunimą į 

vietos bendruomenių problemų 

sprendimo procesus. 

- - - - II ketv. vyko viešai prieinamos informacijos apie 

esamą situaciją analizavimas, siekiant išsiaiškinti, 

kokios priemonės yra taikomos ir inicijuojamos kitų 

institucijų (ypač Žemės ūkio ministerijos), kokių 

priemonių trūksta, skatinant vietos bendruomenių bei 

jaunimo partnerystę.  

 

Rugsėjo 18 d. bendradarbiaujant su Programos 

LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centru 

 



organizuotas renginys VVG atstovams tema „Kaip 

įtraukti jaunus žmones į vietos bendruomenių veiklą“. 

Dalyvavo 20 asmenų. Po renginio pateikti pasiūlymai 

VVG, vietos benduomenėms, Programos LEADER ir 

žemdirbių mokymo metodikos centrui dėl veiklos 

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

naujienos/vietos-bendruomeniu-tikslas-jaunimo-

itrauktis).  

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. 

- - - - Gruodžio 21 d. vyko Lietuvos ir užsienio lietuvių 

diskusija „Globalios Lietuvos kūrėjai“, kur diskutuota 

apie Lietuvos ateities viziją (kokią Lietuvą mes 

matome/norime matyti, kaip skatinti 

bendradarbiavimą tarp Lietuvoje ir užsienyje 

gyvenančio jaunimo), taip pat apie toleranciją, 

vienybę, pilietiškumą, verslo, mokslo, kultūros ir 

politikos sektorių bendradarbiavimą, emigracijos 

pavertimą iš problemos į galimybes, žmonių kvietimą 

sugrįžti. Dalyvavo 60 asmenų ir 14 šalių. 

 

4.5.1. Parengti teisės aktų, 

reglamentuojančių jaunimo ir su 

jaunimu dirbančių organizacijų 

socialinių paslaugų teikimą, 

projektus. 

- - - - III ketv. sudaryta tarpžinybinė darbo grupė 

pasiūlymams esančių teisės aktų keitimams atlitki. 

Organizuoti du darbo grupės posėdžiai, analizuojami 

Socialinių paslaugų įstatymas, Socialinių paslaugų 

katalogas, taip pat, Atvirųjų jaunimo centrų 

koncepcija ir aprašas. 

 

IV ketv. vyko du darbo grupės posėdžiai (2015 m. 

spalio 2 d., lapkričio 2 d.), analizuojamas Socialinių 

paslaugų įstatymas bei teikiami pasiūlymai. Galutiniai 

suformuluoti pasiūlymai dėl Socialinių paslaugų 

katalogo keitimo išsiųsti į SADM raštu Nr. 2S-497-

(5.2), 2015 m. gruodžio 3 d. 

 

 

5.1.1. Sukurti ir įgyvendinti 

vieningą jaunimo informavimo ir 

konsultavimo sistemą, kuri apimtų 

nacionalinį ir vietos savivaldos 

lygmenis. 

- - - - I ketv. įvyko susitikimas su LiJOT atstove, kurio metu 

aptarti 2014 m. jaunimo informavimo ir konsultavimo 

darbuotojams (toliau – JIK) rengti mokymai, 

informavimo ir konsultavimo taškų veikla. 

2015 m. gegužės mėn.atliktas JIK taškų darbuotojų 

konsultacijų teikimo ir jų organizavimo paslaugos 

pirkimas. Paslaugos teikėju paskelbta Lietuvos 

jaunimo organizacijų taryba (LiJOT). Pagal paslaugų 

teikimo sutartį, LiJOT įsipareigojo teikti ir organizuoti 

dvejas konsultacijas: „Jaunimo informavimas ir 

konsultavimas pradedantiems JIK taškų 

darbuotojams“ (spalio 5 – 9 d.) ir nuotolinis jaunimo 

 

http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/vietos-bendruomeniu-tikslas-jaunimo-itrauktis
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informavimas ir konsultavimas patyrusiems JIK taškų 

darbuotojams (lapkričio 27-29 d.).  

Abejose konsultacijose dalyvavo 31 dalyvis, LiJOT 

pasirašė bendradarbiavimo sutartis dėl bendro 

dalyvavimo Europos informaciniame tinkle 

„Eurodesk“ ir kitų su tuo susijusių klausimų su 11 

organizacijų / įstaigų iš 11 savivaldybių.  

 

Per ataskaitinį laikotarpį atnaujintas leidinys „Jaunimo 

informavimo ir konsultavimo darbuotojų vadovas“ 

skirtas jaunimo informavimo ir konsultavimo taškų 

darbuotojams 

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

2020151221.pdf 

5.1.2. Rengti ir skleisti informaciją, 

skatinančią geresnį visuomenės 

supratimą apie jaunimą. 

- - - - Parengtas pranešimas spaudai apie Jaunimo ir vaikų 

informavimo ir konsultavimo sistemą „JAVAKIS“ : 

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

jaunimui-bei-vaikams-bus-teikiama-ir-internetu 

11 sklaidos kanalų: 

http://lzinios.lt/lzinios/Sveikata/psichologine-pagalba-

jaunimui-bei-vaikams-bus-teikiama-ir-

internetu/205153 

http://kauno.diena.lt/naujienos/sveikata/psichologija/p

agalba-jaunimui-bei-vaikams-bus-teikiama-ir-

internetu-699950 

http://pranesimai.elta.lt/news/public_view/107195 

http://sc.bns.lt/view/item.php?id=186783 

http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/107575/pagalba

_jaunimui_bei_vaikams_bus_teikiama_ir_internetu 

http://klaipeda.diena.lt/naujienos/sveikata/psichologija

/pagalba-jaunimui-bei-vaikams-bus-teikiama-ir-

internetu-699950 

http://www.diena.lt/naujienos/sveikata/psichologija/pa

galba-jaunimui-bei-vaikams-bus-teikiama-ir-internetu-

699950 

http://www.bernardinai.lt/index.php/straipsnis/2015-

07-08-pagalba-jaunimui-bei-vaikams-bus- 

http://www.penki.lt/Internetas/Pagalba-jaunimui-bei-

vaikams-bus-teikiam.im?id=351366 

http://www.alfa.lt/straipsnis/49876584/pagalba-

jaunimui-bei-vaikams-bus-teikiama-ir-internetu 

http://viena.lt/2015/07/08/psichologine-pagalba-

jaunimui-bei-vaikams-bus-teikiama-ir-internetu/ 
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2015-11-25 vyko spaudos konferencija „Mobilaus 

darbo su jaunimu paslaugų teikimas savivaldybėse“, 

kurios metu pristatytas mobilus darbas su jaunimu, 

taip pat leidinys apie mobilų darbą. Pranešimai 

spaudoje: 

http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/a-

pabedinskiene-jaunimo-problemas-sprende-

vaziuodama-troleibusu.htm 

http://udiena.lt/aktualijos/item/5838-rastas-budas-

kaip-spresti-regionu-jaunimo-problemas 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-11-25-

rastas-budas-kaip-spresti-regionu-jaunimo-

problemas/137728 

http://sc.bns.lt/view/item.php?id=194439 

http://www.regionunaujienos.lt/rastas-budas-kaip-

spresti-regionu-jaunimo-problemas/ 

  

http://pranesimai.elta.lt/news/public_view/116313 

http://alkas.lt/2015/11/25/rastas-budas-kaip-spresti-

regionu-jaunimo-problemas/ 

http://www.socmin.lt/lt/naujienos/pranesimai-

spaudai/rastas-budas-kaip-gnf6.html 

http://www.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-

pulsas/rado-buda-kaip-spresti-regionu-jaunimo-

problemas-721663 

http://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-

pulsas/rado-buda-kaip-spresti-regionu-jaunimo-

problemas-721663 

http://klaipeda.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-

pulsas/rado-buda-kaip-spresti-regionu-jaunimo-

problemas-721663 

 

 

2015-12-15 nacionaliniame dienraštyje „Lietuvos 
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rytas“ publikuotas straipsnis „Regionų jaunimo 

problemas gali išspręsti mobilūs darbuotojai“ 

 

2015-12-29 regioniniame laikraštyje „Šiaulių kraštas“ 

publikuotas straipsnis „Ar tikrai nėra būdų spręsti 

jaunimo nedarbo problemą“;  

 

Straipsnį savo tinklalapyje pasitalpino ir kai kurios 

savivaldybės bei internetiniai regionų portalai 

Varėnos r. sav. 

http://www.varena.lt/lt/jaunimas/aktualijos.html 

 

Kauno m. sav. 

http://www.kaunas.lt/jaunimas/ar-tikrai-nera-budu-

spresti-jaunimo-nedarbo-problema/ 

 

Kaišiadorių r. sav. 

http://www.kaisiadorys.lt/go.php/lit/IMG/1112  

 

Panevėžio m. sav.  

http://www.panevezys.lt/lt/jaunimas/naujienos-

renginiai-aktuali-informacija/ar-tikrai-nera-sp2s.html 

 

Jurbarko r. sav. 

http://www.jurbarkas.lt/index.php?-1649216274 

 

Alytaus naujienos 

http://www.alytausnaujienos.lt/alytausnaujienos/intern

etiniaiskaitiniai/?nid=6696 

 

Kėdainietis 

http://www.kedainietis.lt/naujienos/naujienos/ar-

tikrai-nera-budu-spresti-jaunimo-nedarbo-problema- 

 

(Kaišiadorių r. sav. informavo, kad straipsnį publikavo 

du vietiniai laikraščiai „Atspindžiai“ ir „Kaišiadorių 

aidai“ 

(Kaišiadorių r. sav. informavo, kad straipsnį publikavo 

du vietiniai laikraščiai „Atspindžiai“ ir „Kaišiadorių 

aidai“) 

 

 

 

5.2.1. Rengti išsamią statistinę - - - - Parengta 2015 m. jaunimo situacijos apžvalga, kuri  

http://www.varena.lt/lt/jaunimas/aktualijos.html
http://www.kaunas.lt/jaunimas/ar-tikrai-nera-budu-spresti-jaunimo-nedarbo-problema/
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informaciją apie jaunimo iki 29 

metų amžiaus padėtį Lietuvoje ir ją 

analizuoti. 

patalpinta JRD tinklalapyje: 

http://www.jrd.lt/uploads/Tyrimai/jaunimo%20situacij

os%20ap%C5%BEvalga%202015.pdf 

 

 

5.2.2. Remiantis Ilgalaike jaunimo 

problematikos tyrimų koncepcija 

vykdyti jaunimo padėties stebėseną 

Lietuvoje. 

- - - - III ketv. raštu savivaldybių administracijos 

informuotos dėl 2016 m. numatytų Jaunimo 

problematikos tyrimų savivaldybėse, ruošiama 

metodinė medžiaga šių tyrimų efektyvesniam 

atlikimui 2016 m. 

 

IV ketv. kiekvienai savivaldybei buvo nustatyta 

tyrimo imtis – respondentų skaičius, paruošta 

problematikos tyrimų metodika, paruoštas 

problematikos tyrimų el. klausimynas. 2015 m. 

gruodžio 16 d. visoms Lietuvos savivaldybėms buvo 

išsiųstas raštas Nr. 2S-508-(5.3), kuriuo savivaldybės 

buvo informuotos iki kada turi pateikti problematikos 

tyrimų neapdorotus apklausos duomenis. Taip pat šiuo 

raštu savivaldybėms buvo išsiųsta problematikos 

tyrimų metodika, tyrimo imtis ir klausimynas. 2015 m. 

gruodžio 22 d. visų Lietuvos savivaldybių 

administracijų direktoriams buvo išsiųstas raštas Nr. 

2S-514-(5.3) dėl tyrimo atlikimo svarbos bei Jaunimo 

reikalų koordinatorių funkcijos rinkti ir sisteminti 

duomenis apie jaunus žmones savivaldybėje. 

 

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 ataskaitinį laikotarpį jaunimo reikalų 

koordinatoriams el. paštu bei raštu priminta apie 

Jaunimo politikos kokybės vertinimą savivaldybėse. 

Gautos 9 užklausos dėl Departamento atstovo 

delegavimo į savivaldybių jaunimo politikos kokybės 

vertinimo grupes, direktoriaus įsakymu deleguoti 

Departamento darbuotojai. Jaunimo reikalų 

koordinatoriai nuolat telefonu ir el. paštu 

konsultuojami darbo grupių sudarymo, narių 

įtraukimo bei kt. klausimais.  

 

III ketv. gautos 32 užklausos dėl Departamento 

atstovo delegavimo į savivaldybių jaunimo politikos 

kokybės vertinimo grupes, direktoriaus įsakymu 

deleguoti Departamento darbuotojai. Konsultuota 41 

savivaldybė Jaunimo politikos kokybės vertinimo 

savivaldybėje klausimais. 

 

 

http://www.jrd.lt/uploads/Tyrimai/jaunimo%20situacijos%20ap%C5%BEvalga%202015.pdf
http://www.jrd.lt/uploads/Tyrimai/jaunimo%20situacijos%20ap%C5%BEvalga%202015.pdf


IV ketv. paruošta el. kokybės vertinimo rezultatų 

forma, prieinama kiekvienai savivaldybei. 2015 m. 

gruodžio 16 d. visoms Lietuvos savivaldybėms buvo 

išsiųstas raštas Nr. 2S-508-(5.3), kuriuo savivaldybės 

buvo informuotos apie kokybės vertinimo rezultatų 

pateikimo terminą. Departamento atstovai konsultuota 

ir dalyvauja 54 savivaldybių darbo grupėse Jaunimo 

politikos kokybės vertinimo savivaldybėje klausimais. 

Likusios savivaldybės, neatliekančios neprašiusios 

deleguoti JRD atstovo į darbo grupę, 2015 m. 

lapkričio 10 d. raštu 2S-473-(5.3) paprašytos raštu 

informuoti apie Jaunimo politikos kokybės vertinimą 

savivaldybėje. 

5.2.4. Palaikyti jaunimo reikalų 

tyrėjų tinklą. 
- - - - Vadovaujantis 2015 m. kovo 12 d. Ministro įsakymu 

Nr. A1-125, Departamentas  2015-03-23 raštu Nr. 2S-

115-(5.2) informaciją apie 2011-2014 m. priemonės 

vykdymą bei dokumentus susijusius su jos 

įgyvendinimu perdavė Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijai. 

Departamentas IV ketv. bendradarbiavo su Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija organizuojant tarptautinė 

apvalaus stalo diskusija „Influence  of open youth 

work to the implemantation of youth guarentee 

initiative“ 

 

5.2.5. Vykdyti savivaldybių 

jaunimo problemų sprendimo planų 

įgyvendinimo stebėseną ir užtikrinti 

jų įgyvendinimo tęstinumą. 

- - - - Pagal savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių 

pateiktus duomenis, parengtas 2014 m. jaunimo 

situacijos savivaldybėje stebėsenos vertinimo kriterijų 

apibendrinimas didžiuosiuose Lietuvos miestuose bei 

Lietuvos savivaldybėse, duomenys išsiųsti į Lietuvos 

savivaldybes, SADM. Iki š. m. spalio 1 d. rengiama 

galutinė Jaunimo situacijos savivaldybėje stebėsenos 

vertinimo analizė. 

 

III ketv. parengta ir išsiųsta suinteresuotoms šalims 

Jaunimo problemų sprendimo planų kriterijų analizė 

savivaldybėse už 2014 m. 

 

IV ketv. bendradarbiaujant su Jaunimo reikalų 

koordinatoriais, paruoštas ir atnaujintas Jaunimo 

problematikos kriterijų sąrašas su galimais duomenų 

šaltiniais. Duomenys pagal šiuos kriterijus 

Departamentui teikiama iki 2016 m. kovo 15 d. 

Paruoštas el. variantas kiekvienos savivaldybės 

duomenų pildymui. Taip pat, paruoštos ir 2015 m. 

 



gruodžio 22 d. raštais 2S-516-(5.3) bei 2S-517-(5.3) 

išsiųstos Verslumo rekomendacijos, kurias pasiūlyta 

Jaunimo problemų sprendimo planus pasitvirtinusios 

savivaldybėms įsitraukti į 2016-2018 m. priemones. 

5.3.3. Kurti ir plėtoti 

bendradarbiavimo tinklus su 

mokymo įstaigomis, darbdaviais, 

savivaldybėmis, vietos 

bendruomenėmis, 

nevyriausybinėmis organizacijomis 

ir kitais socialiniais partneriais, 

numatant galimybes darbo rinkos 

paslaugas teikti ne tik Lietuvos 

darbo biržos patalpose, bet ir 

naudojant elektronines paslaugas. 

- - - - JRD atstovai įtraukti į LDB prie SADM darbo grupę 

dėl Stebėsenos sistemos kūrimo, nuolat ir sistemingai 

teikia pastabas, dalyvauja darbo grupės veiklose, 

posėdžiuose. 

 

01-02-01 Priemonė: Įgyvendinti 

Regioninės jaunimo politikos 

stiprinimo 2015–2017 metų 

veiksmų plano priemones 

0 EUR      

1.1. Organizuoti kompetencijos 

tobulinimo veiklas (mokymus, 

seminarus ir kt.) savivaldybių 

jaunimo reikalų taryboms, siekiant 

stiprinti jų veiklą. 

- - - - I ketv. jaunimo reikalų koordinatoriai konsultuoti 

savivaldybių jaunimo reikalų tarybų formavimo 

klausimais.  

 

II ketv. atlikta apklausa dėl naujai suformuotų SJRT 

bei mokymų ir konsultacijų poreikio, taip pat rengiami 

viešųjų pirkimų dokumentai dėl mokymų ir 

konsultacijų paslaugų teikimo.  

 

III ketv. surengti dveji dviejų dienų SJRT mokymai 

(dalyvavo 12-os savivaldybių SJRT), siekiant 

efektyvinti SJRT veiklą ir 4 grupinės ir individualios 

konsultacijos (dalyvavo 6 SJRT). 

 

IV ketv. surengtos 3  grupinės ir individualios 

konsultacijos (dalyvavo 6 SJRT). Viso per 2015 m. 

pastiprintos 24 SJRT. Visų savivaldybių JRK nuolat 

konsultuojami SJRT steigimo, funkcijų ir kt. 

klausimais. 

 

 

1.11. Organizuoti tarpsektorines 

vietos jaunimo problematiką 

atitinkančias veiklas (diskusijos, 

susitikimai su įvairių institucijų, 

profesijų atstovais, mokymai 

- - - - III ketv. organizuoti 3 susitikimai Molėtų rajono 

savivaldybėje su šioje savivaldybėje esančių įstaigų, 

institucijų, organizacijų atstovais dėl efektyvesnio 

sunkaus elgesio jaunuolių įtraukimo bei tarpžinybinio 

bendradarbiavimo stiprinimo savivaldybėje. 

 



neaktyviam jaunimui), siekiant 

spręsti socialiai atskirto, 

delinkventinio elgesio, pažeidžiamo 

ir kitokių sunkumų patiriančio 

jaunimo problemas ir didinti 

užimtumo galimybes 

 

IV ketv. parengtos ir pateiktos rekomendacijos 

minėtos savivaldybės suinteresuotoms institucijoms, 

visų Lietuvos savivaldybių administracijoms ir 

publikuotos viešai prieinamame tinkalapyje adresu  

http://www.jrd.lt/uploads/Rekomendacijos%20ir%20s

i%C5%ABlymai.pdf. 

3.1. Plėtoti ir stiprinti atvirąjį darbą 

su jaunimu, plėsti mobilių paslaugų 

prieinamumą jaunimui ir darbą su 

jaunimu gatvėje 

- - - - Per ataskaitinį laikotarpį suinteresuoti asmenys el. 

paštu ir telefonu konsultuoti apie galimybes plėtoti ir 

stiprinti atvirąjį darbą su jaunimu, viešintos galimybės 

dalyvauti Departamento organizuojamuose 

mokymuose, seminaruose. Nuolat platinama metodinė 

medžiaga įvairiais formatais. 

 

 

3.7. Inicijuoti ir vykdyti projektus, 

formuojančius teigiamą darbdavių 

požiūrį į iš įkalinimo įstaigų 

grįžusius jaunuolius, siekiant juos 

įdarbinti. 

- - - - IV ketv. suorganizuotas susitikimas su Kalėjimų 

departamento atstovais, siekiant aptarti galimas 

bendras veiklas. Suderinta bendradarbiavimo sutartis, 

kuri pasirašyta 2015 m. gruodžio 4 d. Nr. ST-180/1F-

148-(6.26).  

 

 

3.8. Vykdyti jaunų bedarbių ir 

asmenų, įspėtų apie atleidimą, 

profesinį mokymą ir 

perkvalifikavimą. 

- - - -  

Per ataskaitinį laikotarpį veiklų vykdyta nebuvo. 

 

01-01-01 priemonė: 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. 

80716, 00 

VB 

 80716, 00 

VB 

78293,94 

VB 

 

 

2422,06 VB 

Paslaugoms įsigyti 

vykdyti viešieji pirkimai. 

Paslaugos įsigytos 

mažesnėmis kainomis nei 

planuota. 

Užtikrinti ir plėtoti tarpžinybinio 

bendradarbiavimo užtikrinimas ir 

plėtra nacionaliniu ir vietos 

lygmeniu su valstybinėmis 

institucijomis, nevyriausybinėmis 

jaunimo ir su jaunimu dirbančiomis 

organizacijomis. 

- - - - 2015 m. kovo 3 d. raštu Nr. 2S-83-(5.3) savivaldybės, 

nepasitvirtinusios Jaunimo problemų sprendimo plano, 

paprašytos pateikti informaciją apie Jaunimo ir su 

jaunimu susijusią situaciją pagal numatytus kriterijus 

už 2014 m.  IV ketv. bendradarbiaujant su Jaunimo 

reikalų koordinatoriais, paruoštas ir atnaujintas 

Jaunimo problematikos kriterijų sąrašas su galimais 

duomenų šaltiniais. Duomenys pagal šiuos kriterijus 

 

http://www.jrd.lt/uploads/Rekomendacijos%20ir%20si%C5%ABlymai.pdf
http://www.jrd.lt/uploads/Rekomendacijos%20ir%20si%C5%ABlymai.pdf


Departamentui teikiama iki 2016 m. kovo 15 d. 

Paruoštas el. variantas kiekvienos savivaldybės 

duomenų pildymui. Taip pat, paruoštos ir 2015 m. 

gruodžio 22 d. raštu 2S-517-(5.3) išsiųstos Verslumo 

rekomendacijos, į kurias pasiūlyta atsižvelgti 

formuojant savivaldybės strategijas ar rengiant kitus 

dokumentus. 

 

Per ataskaitinį laikotarpį organizuoti 4 Jaunimo 

reikalų tarybos posėdžiai, 1 iš jų neįvyko dėl JRT 

narių kvorumo. 

 

2015 m. sausio 21 d. dalyvauta diskusijoje apie gatvės 

darbo su jaunimu plėtros perspektyvas Lietuvoje. 

2015 m. vasario 9 d. dalyvauta Vilniaus apskritojo 

stalo organizuotoje diskusijoje „Kokybės gerinimas 

darbo su jaunimo organizacijomis srityje“. 

2015 m. kovo 13 d. dalyvauta Sveikatos apsaugos ir 

darbo ministerijos organizuotoje diskusijoje 

„Netinkamo elgesio su vaikais prevencijos politikos 

dialogas“. 

2015 m. kovo 16 d. dalyvauta susitikime su EBPO 

atstovais. 

2015 m. gegužės 11 d. dalyvauta susitikime su šią 

vasarą išvykstančiais darbuotojais į diplomatines 

atstovybes užsienyje, kurį organizavo Užsienio reikalų 

misterija.  

2015 m. gegužės 18 d. dalyvauta konferencijoje 

„Jauno žmogaus ir valdžios partnerystė“ Alytuje.  

2015 m. birželio 18 d. Departamentas kartu su VšĮ 

„Socialinis veiksmas“ organizavo apskritojo stalo 

diskusiją „Savanoriškos veiklos organizavimo 

galimybės socialinėje, kultūrinėje ir ekologinėje 

srityse“ Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje 

 

II ketv. dalyvauta Projektų, finansuotinų pagal 

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos 

priemones, IV komiteto išvadoms dėl projektų pagal 

priemonę „Leader“ teikti, posėdžiuose; Eurodesk 

vertinimo komisijos posėdyje,  

2015 m. gegužės 25 d. Žemės ūkio ministerijai ir 

Nacionalinei mokėjimų agentūrai raštu Nr. 2S-217-( 

5.2) pateikti pasiūlymai dėl jaunimo įtraukimo į vietos 

veiklos grupių strategijų kūrimo procesą ir jaunimo 



informavimo.  

 

III ketv. Rugpjūčio 13 d. organizuotas susitikimas su 

Kalėjimų depatamento atstovais dėl 

bendradarbiavimo.  

 

Rugpjūčio – rugsėjo mėn. bendradarbiaujant su 

projekto „Atrask save“ partneriais, organizuoti 4 

dviejų lygių kompetencijų kėlimo mokymai 

būsimiems projekto dalyviams. 

Rugpjūčio-rugsėjo mėn. bendradarbiaujant su Molėtų 

raj. įstaigomis, institucijomis, organizacijomis, 

suorganizuoti trys susitikimai, siekiant efektyvinti 

darbą su sunkaus elgesio jaunuoliais bei tarpžinybinį 

bendradarbiavimą tarp minėtų įstaigų.  

Rugsėjo 18 d. bendradarbiaujant su Programos 

LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centru 

organizuotas renginys VVG atstovams tema „Kaip 

įtraukti jaunus žmones į vietos bendruomenių veiklą“. 

Dalyvavo 20 asmenų. Po renginio pateikti pasiūlymai 

VVG, vietos benduomenėms, Programos LEADER ir 

žemdirbių mokymo metodikos centrui dėl veiklos 

efektyvinimo.  

III ketv. surengti dveji dviejų dienų SJRT mokymai 

(dalyvavo 12-os savivaldybių SJRT), siekiant 

efektyvinti SJRT veiklą ir 4 grupinės ir individualios 

konsultacijos (dalyvavo 6 SJRT). 

Rugsėjo 9 d. dalyvauta Užsienio reikalų ministerijos 

organizuojamame Jungtiniame Lietuvos – Lenkijos 

komiteto susitikime, skirtame parengti 

bendradarbiavimo susitarimą.  

Spalio 13-14 d. organizuota dviejų dienų Metinė 

jaunimo reikalų koordinatorių konferencija.  

Lapkričio 12-13 d. surengti 2 dviejų dienų 

Tarpžinybinio bendradarbiavimo sveikatos srityje 

stiprinimo vietos lygmeniu mokymai, kuriuose 

dalyvavo 15 asmenų. Jie pagilimo kompetencijas ir 

žinias sveikatos (psichinės, lytinės, fizinės) tema, 

sustiprino tarpžinybinį bendradarbiavimą. 

2015 m. lapkričio 25-26 d.  surengti mokymai 

mokinių  savivaldų srityje dirbantiems specialistams, 

dalyvavo 27  asmenys. Sustiprintas tarpžinybinis 

bendradarbiavimas mokinių savivaldų srityje. 

Lapkričio 30 d. Departamentas bendradarbiaudamas 



su Nacionaline darbo grupe (toliau – NDG) 

struktūriniam dialogui jaunimo politikos klausimais 

plėtoti Vilniuje organizavo struktūrinio dialogo 

konferenciją, kurioje buvo pristatyti struktūrinio 

dialogo IV ciklo pasiekti rezultatai, apžvelgta ir 

analizuota jaunimo įgalinimo formų situacija 

Lietuvoje.  

Gruodžio 1 d. Departamento įvyko susitikimas su 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės 

departamentu, kurio metu aptartas bendradarbiavimo 

sutarties pasirašymas bei būsimos bendros veiklos. 

Gruodžio 3 d. Departamentas bendradarbiaudamas su 

VšĮ „Socialinis veiksmas“ organizavo apskritojo stalo 

diskusiją „Jaunimo savanoriškų tarnybų plėtros 

galimybės Lietuvoje“ Kultūros ministerijoje, kur 

valstybinio ir nevyriausybinio sektoriaus atstovai 

susitarė dėl konkrečių veiksmų siekiant darnios 

savanoriškos veiklos skatinimo  ir organizavimo 

sistemos Lietuvoje. Gruodžio 4 d. Departamento 

atstovas skaitė pranešimą „Savanorystės kelias 

Lietuvoje“ renginyje skirtame tarptautinės 

savanorystės dienai „Savanorystės pradžiamokslis“ 

Šilalėje, kur buvo pristatytas naujai patvirtintas 

Savanoriškos veiklos Šilalės rajono savivaldybėje 

tvarkos aprašas.  

 

Gruodžio 8 d. Departamento atstovas dalyvavo 

Užsienio reikalų ministerijos organizuotoje 

konferencijoje „Globali Lietuva: Lietuvos 

savivaldybių ir diasporos bendradarbiavimo galimybės 

ir perspektyvos“, kur visi Globalios Lietuvos 

tarpinstitucinio veiklos plano partneriai pristatė 

užsienio lietuvių įtraukimo į Lietuvos gyvenimą 

galimybes savivaldybių atstovams, dalinosi 

gerosiomis praktikomis vietos lygmeniu.  

Vykdyti jaunimo situacijos 

stebėseną, jaunimo informavimo 

bei pozityvaus įvaizdžio apie 

jaunimo veiklą skleidimas. 

- - - - 2015-03-16 savivaldybėms, valstybinėms 

institucijoms ir aukštosioms mokykloms buvo 

išsiųstas raštas, kuriuo prašoma pateikti informaciją 

apie 2014 m. vykdytus tyrimus, susijusius su jaunimu 

bei informaciją 2015 / 2016 m. planuojamus atlikti 

tyrimus / analizes. Atsakymus pateikė 14 valstybinių 

institucijų ir 25 aukštosios mokyklos. 

Kitos numatytos veiklos per ataskaitinį laikotarpį 

nebuvo planuota vykdyti, veiklos numatomos II-IV 

 



ketv. 

Pagal gautus duomenis parengta 2014 m. institucijų 

atliktų tyrimų suvestinė, pateikta informacija apie 

juos, nurodytos prieigos internete: 

http://www.jrd.lt/tyrimai. 

 

III ketv. parengta akcijos „Rezervuota jaunimui“ 

konseptas, viešųjų pirkimų metu įsigytos paslaugos 

teikėjų rinkimų organizavimui, tekstų rengimui 

paslaugos. 

 

IV ketv. 15min.lt vyko šauniausių jaunuolių rinkimai 

„Rezervuota jaunimui“, išrinkta po 1 nugalėtoje visose 

kategorijose (I etape pasiūlyti 200 jaunų žmonių, II- 

15), viso į balsavimą įsitraukė 7000 jaunų žmonių. 

 

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/balsuoki

te-uz-sauniausius-is-jauniausiu-lietuvoje-56-545701 

 

Žemiau pateikiama informacija apie nominantus, jų 

interviu: 

 

http://www.15min.lt/naujiena/svietimas/pozicija/startu

oja-projektas-skatinantis-jaunu-zmoniu-aktyvuma-ir-

versluma-rezervuota-jaunimui-235-539373 

 

http://www.15min.lt/naujiena/svietimas/pozicija/busi

masis-politikas-zilvinas-stengiuosi-ir-del-lietuvos-ir-

del-savo-seimos-235-539915 

 

http://www.15min.lt/naujiena/svietimas/pozicija/savo-

svajones-uoliai-siekianti-j-kaziukonyte-augti-skatina-

noras-dirbti-del-kitu-235-539911 

 

http://www.15min.lt/verslas/naujiena/pranesimai/tarp-

aktyviausiu-lietuvos-jaunuoliu-bolivijos-kurtiesiems-

padedanti-mergina-ir-klebono-padejejas-231-553113 

 

http://www.15min.lt/naujiena/svietimas/pozicija/baigu

si-mokslus-tauragiske-gimtajame-mieste-ikure-susiu-

kavine-235-544183 

 

http://www.15min.lt/naujiena/svietimas/pozicija/telsiu

-jaunimui-skirta-mobiliaja-aplikacija-sukurusi-

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/balsuokite-uz-sauniausius-is-jauniausiu-lietuvoje-56-545701
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/balsuokite-uz-sauniausius-is-jauniausiu-lietuvoje-56-545701
http://www.15min.lt/naujiena/svietimas/pozicija/startuoja-projektas-skatinantis-jaunu-zmoniu-aktyvuma-ir-versluma-rezervuota-jaunimui-235-539373
http://www.15min.lt/naujiena/svietimas/pozicija/startuoja-projektas-skatinantis-jaunu-zmoniu-aktyvuma-ir-versluma-rezervuota-jaunimui-235-539373
http://www.15min.lt/naujiena/svietimas/pozicija/startuoja-projektas-skatinantis-jaunu-zmoniu-aktyvuma-ir-versluma-rezervuota-jaunimui-235-539373
http://www.15min.lt/naujiena/svietimas/pozicija/busimasis-politikas-zilvinas-stengiuosi-ir-del-lietuvos-ir-del-savo-seimos-235-539915
http://www.15min.lt/naujiena/svietimas/pozicija/busimasis-politikas-zilvinas-stengiuosi-ir-del-lietuvos-ir-del-savo-seimos-235-539915
http://www.15min.lt/naujiena/svietimas/pozicija/busimasis-politikas-zilvinas-stengiuosi-ir-del-lietuvos-ir-del-savo-seimos-235-539915
http://www.15min.lt/naujiena/svietimas/pozicija/savo-svajones-uoliai-siekianti-j-kaziukonyte-augti-skatina-noras-dirbti-del-kitu-235-539911
http://www.15min.lt/naujiena/svietimas/pozicija/savo-svajones-uoliai-siekianti-j-kaziukonyte-augti-skatina-noras-dirbti-del-kitu-235-539911
http://www.15min.lt/naujiena/svietimas/pozicija/savo-svajones-uoliai-siekianti-j-kaziukonyte-augti-skatina-noras-dirbti-del-kitu-235-539911
http://www.15min.lt/verslas/naujiena/pranesimai/tarp-aktyviausiu-lietuvos-jaunuoliu-bolivijos-kurtiesiems-padedanti-mergina-ir-klebono-padejejas-231-553113
http://www.15min.lt/verslas/naujiena/pranesimai/tarp-aktyviausiu-lietuvos-jaunuoliu-bolivijos-kurtiesiems-padedanti-mergina-ir-klebono-padejejas-231-553113
http://www.15min.lt/verslas/naujiena/pranesimai/tarp-aktyviausiu-lietuvos-jaunuoliu-bolivijos-kurtiesiems-padedanti-mergina-ir-klebono-padejejas-231-553113
http://www.15min.lt/naujiena/svietimas/pozicija/baigusi-mokslus-tauragiske-gimtajame-mieste-ikure-susiu-kavine-235-544183
http://www.15min.lt/naujiena/svietimas/pozicija/baigusi-mokslus-tauragiske-gimtajame-mieste-ikure-susiu-kavine-235-544183
http://www.15min.lt/naujiena/svietimas/pozicija/baigusi-mokslus-tauragiske-gimtajame-mieste-ikure-susiu-kavine-235-544183
http://www.15min.lt/naujiena/svietimas/pozicija/telsiu-jaunimui-skirta-mobiliaja-aplikacija-sukurusi-moksleivi-pirmyn-veda-meile-lietuvai-235-544191
http://www.15min.lt/naujiena/svietimas/pozicija/telsiu-jaunimui-skirta-mobiliaja-aplikacija-sukurusi-moksleivi-pirmyn-veda-meile-lietuvai-235-544191


moksleivi-pirmyn-veda-meile-lietuvai-235-544191 

 

http://www.15min.lt/naujiena/svietimas/pozicija/nefor

malaus-jaunimo-organizacijoje-veikiantis-d-stonys-

ragina-jaunima-buti-verzliu-235-541917 

 

http://www.15min.lt/naujiena/svietimas/pozicija/busi

masis-zurnalistas-z-mitkus-palangoje-sieks-ikurti-

jaunimo-centra-235-540937 

 

http://www.15min.lt/naujiena/svietimas/pozicija/sakiu

-krasto-bendruomenes-gerove-besirupinantis-m-

tarnauskas-ragina-jaunima-grizti-235-540919 

 

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/balsuoki

te-uz-sauniausius-is-jauniausiu-lietuvoje-56-545701 

 

http://www.15min.lt/naujiena/svietimas/pozicija/gydyt

oju-svajojantis-tapti-jaunuolis-patirti-kaupia-

savanoriaudamas-ligonineje-235-544233 

 

http://www.15min.lt/naujiena/svietimas/pozicija/klaus

os-negalia-turinti-m-kumzaite-su-kurciais-vaikais-

dirbo-netgi-bolivijoje-235-544229 

 

http://www.15min.lt/naujiena/svietimas/pozicija/social

iniuose-tinkluose-optimizma-skleidziantis-a-

aleinikovas-svajoja-isleisti-savo-knyga-235-544221 

 

http://www.15min.lt/naujiena/svietimas/pozicija/knyg

as-mylinti-plungiske-rupinosi-biblioteka-lankanciais-

vaikais-235-541913 

 

http://www.15min.lt/naujiena/svietimas/pozicija/mergi

na-is-rokiskio-desimtims-savanoriu-sudare-galimybe-

pazinti-pasauli-235-541919 

 

http://www.15min.lt/naujiena/svietimas/pozicija/miest

elio-sventes-organizuojanti-g-vasiliauskaite-darbui-

ikvepia-vaiku-sypsenos-235-540909 

 

2015 m. gruodžio 17 d. įvyko laimėtojų apdovanojimų 

renginys, kurio metu apdovanoti daugiausiai balsų 

kiekvienoje kategorijoje surinkę jaunuoliai 

http://www.15min.lt/naujiena/svietimas/pozicija/telsiu-jaunimui-skirta-mobiliaja-aplikacija-sukurusi-moksleivi-pirmyn-veda-meile-lietuvai-235-544191
http://www.15min.lt/naujiena/svietimas/pozicija/neformalaus-jaunimo-organizacijoje-veikiantis-d-stonys-ragina-jaunima-buti-verzliu-235-541917
http://www.15min.lt/naujiena/svietimas/pozicija/neformalaus-jaunimo-organizacijoje-veikiantis-d-stonys-ragina-jaunima-buti-verzliu-235-541917
http://www.15min.lt/naujiena/svietimas/pozicija/neformalaus-jaunimo-organizacijoje-veikiantis-d-stonys-ragina-jaunima-buti-verzliu-235-541917
http://www.15min.lt/naujiena/svietimas/pozicija/busimasis-zurnalistas-z-mitkus-palangoje-sieks-ikurti-jaunimo-centra-235-540937
http://www.15min.lt/naujiena/svietimas/pozicija/busimasis-zurnalistas-z-mitkus-palangoje-sieks-ikurti-jaunimo-centra-235-540937
http://www.15min.lt/naujiena/svietimas/pozicija/busimasis-zurnalistas-z-mitkus-palangoje-sieks-ikurti-jaunimo-centra-235-540937
http://www.15min.lt/naujiena/svietimas/pozicija/sakiu-krasto-bendruomenes-gerove-besirupinantis-m-tarnauskas-ragina-jaunima-grizti-235-540919
http://www.15min.lt/naujiena/svietimas/pozicija/sakiu-krasto-bendruomenes-gerove-besirupinantis-m-tarnauskas-ragina-jaunima-grizti-235-540919
http://www.15min.lt/naujiena/svietimas/pozicija/sakiu-krasto-bendruomenes-gerove-besirupinantis-m-tarnauskas-ragina-jaunima-grizti-235-540919
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/balsuokite-uz-sauniausius-is-jauniausiu-lietuvoje-56-545701
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/balsuokite-uz-sauniausius-is-jauniausiu-lietuvoje-56-545701
http://www.15min.lt/naujiena/svietimas/pozicija/gydytoju-svajojantis-tapti-jaunuolis-patirti-kaupia-savanoriaudamas-ligonineje-235-544233
http://www.15min.lt/naujiena/svietimas/pozicija/gydytoju-svajojantis-tapti-jaunuolis-patirti-kaupia-savanoriaudamas-ligonineje-235-544233
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http://www.15min.lt/naujiena/laisvalaikis/ivairenybes/

aktyviausius-regionu-jaunuolius-ivertino-uz-

zygdarbius-ir-kurybiskuma-61-556711 

 

IV ketv. lapkričio mėn. buvo vykdyta jaunimo 

organizacijų apklausa ir remiantis jos rezultatais 

paruoštas pranešimas bei tyrimas „Iššūkiai, su kuriais 

susiduria Lietuvos jaunimo ir su jaunimu dirbančios 

organizacijos pritraukiant naujus narius ir išlaikant 

esamus: apžvalga“, kuris buvo publikuotas 

http://www.jrd.lt/uploads/2015%20tyrimai/TYRIMAS

%20PDF.pdf 

 

Tarptautinių protokolų, projektų 

įgyvendinimas ir tarptautinių 

renginių organizavimas, 

dalyvavimas tarptautinėse darbo 

grupėse bei susitikimuose. 

- - - - Susitarimo su Vokietijos Federacine Respublika 

įgyvendinimas: 

Per I ketv. vyko dokumentų derinimas siekiant 

pasirašyti susitarimą tarp Departamento ir Vokietijos 

Federacinės Respublikos Brandenburgo žemės 

Švietimo, jaunimo ir sporto ministerijos už jaunimo 

klausimus atsakingo departamento dėl 

bendradarbiavimo 2015–2016 metais jaunimo srityje.  

2015 m. gegužės 22 d. bendradarbiavimo susitarimo 

dokumentai tolimesniam derinimui perduoti 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.  

Atlikta dalyvių atranka į renginį „Socialinio 

pedagoginio darbo metodika atviruose jaunimo 

centruose“. 2015 m. balandžio 20 – 24 d. organizuotas 

tarptautinis renginys „Socialinio pedagoginio darbo 

metodika atviruose jaunimo centruose“ (su jaunimu 

dirbančių specialistų iš Brandenburgo ir Lietuvos 

mainai) Vokietijoje. Jaunimo darbuotojai, jaunimo 

reikalų koordinatorė iš Lietuvos susipažino su 

socialinio pedagoginio darbo metodikomis atviruose 

jaunimo centruose, užtikrintas tolimesnis tiesioginis 

bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Brandenburgo 

jaunimo darbuotojų, sustiprinti santykiai tarp Lietuvos 

darbo su jaunimu srities atstovų, kurie toliau palaikys 

santykius, keisis patirtimi. 

2015 m. rugpjūčio mėn. organizuota savanorių atranka 

dalyvauti metų trukmės savanoriškos veiklos 

programose ekologinėje srityje Vokietijoje (tęsiant 

ilgalaikį bendradarbiavimą su Vokietijos Federacinės 

Respublikos Brandenburgo žemės švietimo, jaunimo 

ir sporto ministerija). Rugsėjo mėn. pasirašytos 2 

 

http://www.jrd.lt/uploads/2015%20tyrimai/TYRIMAS%20PDF.pdf
http://www.jrd.lt/uploads/2015%20tyrimai/TYRIMAS%20PDF.pdf


sutartys su 2 savanorėmis, kurios spalio 1 d. pradėjo 

savanorišką veiklą ekologinėje srityje Brandenburgo 

Žemėje.  

2015 m. rugsėjo 21-25 d. organizuotas tarptautinis 

pažintinis vizitas „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ 

Vokietijoje, kuriame penkių Lietuvos ministerijų 

atstovai susipažino su vietinėmis jaunimo 

savanoriškomis tarnybomis bei ieškojo savanoriškos 

veiklos galimybių plėtros Lietuvoje socialinėje, 

kultūrinėje, ekologinėje srityse. Vizito metu ne tik 

susipažinta su Vokietijos patirtimi, bet ir sutartos 

tęstinės veiklos siekiant stiprinti Lietuvos institucinį 

bendradarbiavimą ir partnerių ryšius, stengiantis 

apjungti išteklius, veikiant kartu siekiant plėtoti 

jaunimo savanoriškas tarnybas ekologinėje, 

socialinėje, kultūrinėje srityse.  

 

Susitarimo su Flandrija įgyvendinimas: 

2015 m. rugsėjo mėn. vykdyta atranką į tarptautinį 

pažintinį vizitą „Darbo su jaunimu formų įvairovė 

vietos lygmeniu“ (angl. “Exploring different youth 

work forms at local level“) vyksiantį Belgijoje spalio 

19-23 d. įgyvendinant susitarimą tarp Lietuvos ir 

Flandrijos jaunimo politikos srityje. Paraišką dalyvauti 

vizite atsiuntė 13 kandidatų, iš kurių atrinkti 5.  

Spalio 19-23 d. Belgija kartu su atrinktais jaunimo 

darbuotojais bei darbuotojais dirbančiais su jaunimu 

vykta į Belgiją, susipažinti su įvairiomis darbo su 

jaunimu rūšimis, būdais bei metodais vietos lygmeniu 

2015 m. lapkričio 30 d. – gruodžio 1 d. Departamento 

atstovas dalyvavo pasiruošimo seminarui „Darbo su 

jaunimu iššūkiai“ (angl. „Actual challenges for youth 

work“) partnerių susitikime Briuselyje. Susitikime 

partneriai iš keturių šalių susitarė dėl seminaro, kuris 

vyks 2016 m. kovo 14-18 d. Belgijoje, temos 

(“iReachable?“), dalyvių atrankos kriterijų, programos 

dalių, siekiamo rezultato, suderino tolimesnį veiklų 

grafiką.  

 

Projekto IVO4ALL įgyvendinimas: 

2015 m. vasario 2 d. gautas Europos komisijos 

patvirtinimas skirti finansavimą projekto 

„Tarptautinės savanorystės galimybės visiems“ (angl. 

International volunteering opportunities for all). 



Vienas iš 8 projekto partnerių (iš 5 šalių) yra 

Departamentas, kuris bus atsakingas už informacijos ir 

rezultatų sklaidą. Projekto įgyvendinimo trukmė 2015 

02 01-2017 07 31.  

2015 m. vasario 9-11 d. vyko I-asis priežiūros 

komiteto susitikimas Londone, kuriame dalyvavo 

Departamento atstovas. Susitikimas buvo skirtas 

pasiruošti sėkmingai įgyvendinti projektą, peržiūrėti 

visų partnerių atsakomybes. 

2015 m. balandžio 13-14 d. vyko projekto  partnerių 

susitikimas dėl kokybės užtikrinimo ir informacijos 

sklaidos skirtas aptarti projekto kokybės užtikrinimo 

aspektus, parengti informacijos ir rezultatų sklaidos 

planą. 

Birželio 8-10 d. Departamentas organizavo projekto 

II-ąjį priežiūros komiteto susitikimą Vilniuje, 

partneriai suformulavo numatomas taikyti naujas 

valdymo priemones tarptautinės savanorystės procese, 

susitarė, jog svarbu vieningai siekti bendrų tikslų bei 

pabrėžti savanorystės teikiamą naudą tiek jaunimui, 

tiek organizacijoms, tiek politikos formuotojams.  

Spalio 14-16 d. Departamento atstovas dalyvavo III-

iame priežiūros komiteto susitikime Liuksemburge, 

kuris buvo skirtas aptarti projekto eigą, tarpinių 

rezultatų peržiūrai, komunikacijos strategijos 

atnaujinimui.  

 

2015 m. balandžio 27 d. dalyvauta Europos jaunimo 

kortelės narių tinklo susitikime Briuselyje, Belgijoje. 

Susitikimo metu pristatytos jaunimo politikos 

įgyvendinimo priemonės pasitelkiant jaunimui skirtas 

korteles. 

2015 m. balandžio 29 – geugžės 1 d. dalyvauta 

antrajame Europos jaunimo kortelės narių tinklo 

susitikime Edinburge, Škotijoje. Susitikimo metu 

pristatyti gerieji pavyzdžiai bei svarstytos galimybės 

kortelės plėtrai bei platesniam naudojimui. 

2015 m. balandžio 27-30 d. dalyvauta Europos darbo 

su jaunimu suvažiavime Briuselyje, Belgijoje. 

Dalyvauta grupės diskusijoje apie darbą su jaunimu, 

jaunimo atstovavimo, jaunimo politikos formuotojų 

bendradarbiavimo su tyrėjais, praktikais įvairiose 

šalyse. Diskusijų metu pristatytas Lietuvos pavyzdys 

dėl jaunimo įsitraukimo į sprendimų priėmimus 



(vietos, regioninis, nacionalinis lygmenys), taip pat, 

kalbėta apie jaunimo politikos formuotojų 

bendradarbiavimą su tyrėjais ir praktikais Lietuvoje. 

Aplankytas jaunimo centras „JES“, kelti klausimai dėl 

gatvės darbo su jaunimu Belgijoje ir gerųjų patirčių 

parsivežimo į Lietuvą. Gauta informacija dėl veiklų 

plėtros, ypač JGI kontekste. Gauta informacija apie 

akciją „Lomap“, kurią jie vykdo kartu su partneriais. 

Pristatyta, kad Lietuvoje veikia panaši akcija 

„Rezervuota jaunimui“. Diskutuota apie darbo su 

jaunimu viešinimą, kuris galėtų svariai prisidėti prie 

jaunimo darbuotojų, darbo su jaunimu pridėtinės 

vertės pripažinimo. Įvardinti objektai, kurie turėtų būti 

įtraukti į tokias veiklas. Išgirsta Vokietijos 

nacionalinės agentūros patirtis dėl jaunimo darbuotojų 

mobilumo, apsikeista kontaktais dėl galimo 

bendradarbiavimo ateityje. 

Diskutuota apie kokybės matavimo įrankį 

neformaliame ugdyme. Išgirstos patirtys. Susirinkta 

medžiaga dėl tokio įrankio instaliavimo šalyje. 

2015 m. gegužės 4-6 d. dalyvauta struktūrinio dialogo 

konferencijoje Briuselyje, Belgijoje. Konferencija 

skirta nacionalinių darbo grupių nariams siekiant 

stiprinti struktūrinio dialogo veikėjų kompetencijas 

jog būtų užtikrinta, kad jaunimo nuomonė būtų 

išgirsta ir patektų į sprendimų priėmėjų darbotvarkę. 

Konferencijos pabaigoje buvo priimtos jungtinės 

rekomendacijos šiomis temomis: Struktūrinio dialogo 

matomumas; informavimas ir sustiprinta įtrauktis; 

Struktūrinio dialogo struktūros; Struktūrinio dialogo 

stebėsena ir monitoringas; Struktūrinio dialogo 

pridėtinė vertė. Konferencijos rezultatai ir 

rekomendacijos pristatyti NDG posėdyje birželio 9 d.  

2015 m. gegužės 11-14 d. dalyvauta seminare 

„Tarptautinis darbas su jaunimu ir mobilumas: tyrimų 

įrodymai politikai ir praktikai“ Vienoje, Austrijoje, 

siekiant išsiaiškinti RAY tyrėjų tinklo galimybes, 

integruojant į kokybiškos jaunimo politikos Lietuvoje 

palaikymo procesus. 

 

2015 m. birželio 15-19 d. dalyvauta Liuksemburge 

tarptautiniame seminare dėl tarpsektorinio 

bendradarbiavimo. Apsikeista gerąją patirtimi, 

diskutuota dėl efektyviausiu būdu bendradarbiavimui 



tarpsektoriniame lygyje. 

 

Vasario 9-11 dienomis du Departamento atstovai 

dalyvavo Rygoje vykusiame „2nd European 

Partnership Youth Forum“ (Antrasis Rytų Partnerystės 

jaunimo forumas“, kurio tikslas buvo supažindinti ir 

vystyti metodus ir procesus susijusius su jaunų žmonių 

įdarbinimo / įsidarbinimo  galimybėmis: mobilumo ir 

partnerystės programos, tarpsektorinis 

bendradarbiavimas, jaunimo politikos vystymas, 

dalinimasis gerąją patirtimi ir inovatyviomis idėjomis, 

ryšių užmezgimas. 

 

Kovo 3-5 d. Departamento direktoriaus pavaduotojas 

dalyvavo susitikime Ukrainoje, kaip Europos Tarybos 

Koordinacinio komiteto jaunimui (CDEJ)  deleguotas 

atstovas. Susitikimo metu vertinti 2014-2015 m. 

bendradarbiavimo programoje Ukrainos Respublikoje 

vykę renginiai. Europos Tarybos atstovams pristatyti 

Ukrainos Jaunimo ir sporto ministerijos veiklų planas 

2015-2017 m., pateiktos reformų jaunimo politikos 

srityje kryptys. 

 

2015 m. birželio mėn. vyko pasiruošimas Ukrainos 

jaunimo ir sporto ministerijos delegacijos priėmimui 

jaunimo politikos klausimais Lietuvoje (viešųjų 

pirkimų procedūros, programos derinimas, dokumentų 

rengimas ir kt.). Ukrainos delegacijos vizito tikslas: 

susipažinti su Lietuvos jaunimo politika, jos 

formavimu ir įgyvendinimu, susipažinti su jaunimo 

centrais, jų veikla, taip pat užmegzti Lietuvos ir 

Ukrainos jaunimo darbuotojų bendradarbiavimą darbo 

su jaunimu srityje. Susitikimų metu buvo 

diskutuojama šiomis temomis: mobilus darbas su 

jaunimu, pritraukimas, patirtinio mokymosi centro 

esmė / nauda, veiklų pobūdis, finansavimo klausimai, 

jaunimo darbuotojai ir pan.; AJC lankomumas, 

pritraukimas, darbo valandos, taisyklės, tarpžinybinis 

bendradarbiavimas ir pan.; individualus darbas su 

jaunimu, tokio darbo reikalingumas ir nauda, 

stebėjimas, darbas su komanda, investicijos į 

komandą; įsikūrimas, veiklos, problemos, 

bendradarbiavimas tarp AJC bei AJE, darbuotojų 

skaičius, drausminės priemonės ir pan.; darbas su 



gatvės jaunimu, darbo laikas, dalyvių „registravimas“ 

ir pan. Delegacija lankėsi Vilniaus miesto 

savivaldybėje, Naujosios Vilnios, Elektrėnų, Lentvario 

jaunimo centrus ir erdves. 

Lapkričio 25-27 d. Departamentas organizavo 

tarptautinį seminarą „Mobilaus darbo su jaunimu 

paslaugų teikimas savivaldybėse“ Vilniuje, siekiant 

stiprinti valstybinį ir nevyriausybinį sektorių, dirbantį 

su jaunimu kaimiškose savivaldybėse siekiant plėtoti 

kokybiškų mobilaus darbo su jaunimu paslaugų 

teikimą, įtraukiant įvairias įstaigas, institucijas ir kitus 

suinteresuotus partnerius. Mokymuose patirtimi 

dalinos ekspertas iš Norvegijos ir Lietuvos. Dalyvavo 

27 jaunimo darbuotojai iš 13 savivaldybių.  

 

Sausio mėn. Departamentas pagal kompetenciją 

pateikė informaciją Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijai, kuri kas trejus metus rengia ir Europos 

Komisijai teikia nacionalinę ataskaitą apie pažangą, 

kaip yra įgyvendinama ES Jaunimo strategija. 

 

Vasario mėn. Departamentas organizavo dalyvių į 

Europos darbo su jaunimu suvažiavimą atranką š. m. 

balandžio 27-30 d. Belgijoje, iš kurių atrinkti 5 

asmenys. Delegacija dalyvauti renginyje sudaryta iš 7 

asmenų (5 jaunimo darbuotojai, 1 Departamento ir 1 

Tarptautinio bendradarbiavimo agentūros atstovas). 

Gegužės mėn. Departamentas organizavo dalyvių 

atranką (I etapas) į seminarą Europos Sąjungos – 

Kinijos jaunimo bendradarbiavimo tema, kuris vyko 

š.m. rugsėjo 14-16 d. Belgijoje. Paraišką dalyvauti 

renginyje atsiuntė 2 kandidatai, iš kurių atrinkta 1 

kandidatė pasiūlyta Europos Komisijai, kuri 

organizavo atrankos II-ąjį etapą. Lietuvos atstovė 

grįžusi iš seminaro parengė pranešimą, kuris buvo 

išplatintas Departamento svetainėje.  

 

Gruodžio 8-10 d. Departamento atstovas dalyvavo 

konferencijoje „Jaunimo garantijų iniciatyvos 

įgyvendinimas: iššūkiai ir sėkmės veiksniai“ 

Briuselyje, Belgijoje.  

Stepono Batoro Lietuvos ir 

Vengrijos jaunimo 

bendradarbiavimo fondo ir  

- - - - 2015 m. gruodžio 16 d. Vengrija – dalyvauta 

Vengrijoje vykusiame pirmajame Stepono Batoro 

Fondo Komiteto posėdyje, kur pristatyti Lietuvos 

 



Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų 

fondo administravimas. 
pasiūlymai dėl Fondo finansuojamų veiklų.  

 

2015 m. vasario 2 d. baigėsi paraiškų teikimas 

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo (toliau – 

Fondas) lėšomis 2015 metais finansuojamų projektų 

konkursui (toliau – Konkursas). Buvo gautos 68 

paraiškos. Buvo surengti 2 ekspertų posėdžiai paraiškų 

turiniui įvertinti. Surengti du Lietuvos pusės Komiteto 

susitikimai, kurių metu aptartos 2015 m. planuojamos 

veiklos Lietuvoje bei pasirengimas kovo 22-24 d. 

vyksiančiam XVIII-ajam Komiteto posėdžiui.  

2015 m. vasario 27 d. LRV potvarkiu patvirtinta nauja 

Fondo komiteto lietuvių sudėtis. 

2015 m. kovo 22-24 d. įvyko XVIII-asis Komiteto 

posėdis Krokuvoje. Posėdžio metu pristatyta bendra 

informacija apie 2015 metų finansavimo konkursą, 

diskutuota dėl projektų finansavimo ir 2015 m. 

vyksiančių veiklų. Komiteto posėdžio metu priimtas 

sprendimas dėl 2015 metais Fondo lėšomis 

finansuojamų projektų Lietuvoje ir Lenkijoje. 

Lietuvoje nutarta finansuoti 18 projektų, Lenkijoje – 

26 projektus.  

2015 m. balandžio 28-30 d. įvyko mokymai 

finansavimą gavusioms organizacijoms Trakuose. 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 2014 metais vykdytus 

projektus leidiniui „Ataskaita 2014”, kurią savo 

lėšomis išleis Lenkijos pusė. 

2015 m. gegužės mėn. paskelbti 2 konkursai: projektų 

dalyviai kviečiami konkursui „LT ♥ PL“ sukurti 

nuotrauką, atsispindinčią jų draugiškų Lietuvos ir 

Lenkijos santykių plėtojimo viziją, o projektų 

koordinatorius bei vykdytojus konkursui „Drauge 

galime daugiau!“ teikti rašinius (esė) atspindint 

Lietuvos-Lenkijos projektų įtaką draugiškų santykių 

vystymui. Konkursą organizuoja ir savo lėšomis 

prizus įsteigė Lenkijos pusė.  

2015 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn. vykdyta atranka į 

tarptautinį kontaktų užmezgimo seminarą 

„Develop2gether“ Varšuvoje spalio 12-16 d. Paraišką 

dalyvauti seminare atsiuntė 20 kandidatų, iš kurių 



atrinkta 12. Seminaro metu dalyviai turi unikalią 

progą „gyvai“ megzti ryšius tarp įvairaus pobūdžio 

organizacijų, kartu ieškoti panašių problemų kylančių 

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo tarpe, suvienijus jėgas 

kurti inovatyvias idėjas bendroms problemoms spręsti. 

Dvylika dalyvių iš Lenkijos ir vienuolika iš Lietuvos 

gilinosi į Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo 

filosofiją, išsiaiškino projektų įgyvendinimo kokybės 

kriterijus ir užmezgė partnerystes, kurios bus 

pagrindas tolimesniam projektų idėjų plėtojimui. 

Spalio 12-14 d. įvyko XIX-as Komiteto posėdis 

Varšuvoje, kuriame Komitetas patvirtino prioritetus 

2016 m. finansuojamiems projektams. 

Spalio 13 d. Lenkijos nacionalinėje galerijoje buvo 

atidaryta Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo 

finansuotų projektų fotografijų paroda.  

Lapkričio 2 d. paskelbtas Lietuvos ir Lenkijos jaunimo 

mainų fondo lėšomis 2016 metais finansuojamų 

projektų konkursą. Paraiškų teikimo terminas 2016 m. 

sausio 8 d.  

Ataskaitiniu laikotarpiu atlikta dviejų Lietuvos ir 

Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2015 metais 

finansuojamų projektų patikra. Pažeidimų nenustatyta. 

Lapkričio 23-24 d. Departamentas Vilniuje organizavo 

į(si)vertinimo seminarą Fondo lėšomis 2015 metais 

finansuotų projektų įgyvendintojams, kurio tikslas – 

įvertinti 2015 metais Lietuvos ir Lenkijos jaunimo 

mainų fondo finansuotus bei įgyvendintus projektus. 

01-06-01 priemonė: 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. 

12454,00 

VB 

- 12454,00 

VB 

12400,00 

VB 

Vasario 24 d. paskelbtas Užsienio lietuvių jaunimo 

organizacijų 2015 metais projektų atrankos konkursas, 

pagal kurį paraiškas buvo galima teikti iki kovo 16 d. 

Gautos 8 (aštuonios) paraiškos, kurios atiduotos 

ekspertų vertinimui. Surengti 2 ekspertų komisijos 

posėdžiai. Ekspertų komisijos siūlymu, balandžio 17 

d. direktoriaus įsakymu patvirtinti projektai, kuriems 

skiriamas finansavimas. Finansuotos 6 organizacijos, 

joms skirtos lėšos projektų įgyvendinimui yra 34 754 

eur. Finansuotų organizacijų dokumentai sutarčių 

pasirašymui perduoti Socialinių paslaugų ir priežiūros 

departamentui. Birželio 1 d. gautas raštas iš 

Kembridžo universiteto lietuvių bendrijos kuriuo 

organizacija atsisakė tolimesnio dalyvavimo projekte 

ir projekto finansavimo (350 eur) dėl neproporcingai 

didelių laiko sąnaudų skirtų projekto administravimui. 

54,00 VB 
Paslaugoms įsigyti 

vykdyti viešieji pirkimai. 

Paslaugos įsigytos 

mažesnėmis kainomis nei 

planuota. 



 

Rugsėjo mėnesį įvyko konsultavimo paslaugų užsienio 

lietuvių jaunimo organizacijoms pirkimas, pasirašyta 

sutartis su paslaugų teikėju Labdaros ir paramos fondu 

„Jauniems“.  

Mokymai ir konsultacijos užsienio lietuvių jaunimo 

sąjungoms (iš viso 44 asmenys iš 4 organizacijų, 52 

konsultacijos):  

Lapkričio 14-15 d. Italijos lietuvių jaunimo sąjungai 

Turine „Komandos formavimas ir lėšų pritraukimas 

veiklai”, 28-29 d. Norvegijos lietuvių jaunimo 

sąjungai Osle „Komandos formavimas ir naujų 

žmonių pritraukimas veikloms“, gruodžio 11-13 d. 

Ukrainos lietuvių jaunimo sąjungai Kijeve 

„Organizacijos strategija, komanda ir lyderystė. 

Lietuvių organizacijos veikla Ukrainoje”, 12-13 d. 

Gruzijos lietuvių jaunimo sąjungai Tbilisyje „Veiklos 

planavimas ir lėšų pritraukimas veiklai, darbas su 

nacionaliniais ir tarptautiniais fondais” 

Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų regioniniai 

renginiai (iš viso 98 asmenys): 

lapkričio 20-22 d. Šiaurės Europos Kopenhagoje 

„Narių motyvacija veikti lietuvių jaunimo sąjungose, 

veiklos tęstinumo užtikrinimas, užsienio lietuvių 

santykis su Lietuva, Lietuvos 100-mečio minėjimas ir 

Danijos lietuvių vaidmuo“, kuriame dalyvavo lietuviai 

iš Suomijos, Norvegijos, Danijos ir Švedijos; 

lapkričio 27-29 d. Vidurio Europos Berlyne „Jaunimo 

sąjungos ir jų vaidmuo Lietuvos gyvenime“, kuriame 

dalyvavo lietuviai iš Italijos, Prancūzijos, Austrijos, 

Vokietijos, Olandijos.; 

gruodžio 19-20 Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų 

regioninis renginys Vilniuje „Organizacijos veiklos 

viešinimas, viešasis kalbėjimas, fotoreportažai. 

Televizijos naujienų tarnybos veiklos specifika, 

nepriklausomos žiniasklaidos raida Lietuvoje“, 

kuriame dalyvavo lietuviai iš Olandijos, Suomijos, 

Šveicarijos, Prancūzijos, Vokietijos, Čekijos, Danijos, 

Švedijos, Norvegijos, Austrijos, Italijos, Turkijos, 

Graikijos ir Ukrainos. 

01-02-03 priemonė: Užtikrinti 

jaunimo politikos priemonių 

įgyvendinimą, sudarant sąlygas 

Jaunimo reikalų departamento 

255678 

VB 

- 255678 VB 233295,59 

VB 

Programų ir tarpinstitucinių planų, kurių priemones 

įgyvendina Jaunimo reikalų departamentas skaičius – 

7.  

Įgyvendinamų Jaunimo reikalų departamentui pavestų 

Iš viso liko nepanaudota  

22382,41 Eur. Iš jų 

didžioji dalis nepanaudota 

– 15,6  tūkst. Eur darbo 



veiklai. priemonių skaičius – 44. 

 

Pateiktų pasiūlymų galiojantiems teisės aktams ir 

rengiamiems teisės aktų bei planavimo dokumentų 

projektams skaičius  – 7. 

 

Organizuoti projektų finansavimo konkursai, projektų 

atranka ir ekspertų grupių pasiūlymai dėl finansuotinų  

ir nefinansuotinų projektų – 10.  

Papildomai organizuotas projekto, skirto Jaunimo 

garantijų iniciatyvai įgyvendinti („Atrask save“) JRD 

partnerių atrankos konkursas – 1. 

 

Gautų ir išnagrinėtų raštų skaičius –1044 išsiųstų raštų 

skaičius - 533; 

 

Tiesioginės konsultacijos ir konsultacijos telefonu ir 

el. paštu – pagal poreikį. 

 

Viešųjų pirkimų organizavimas – pagal poreikį. 

užmokesčiui ir 

socialiniam draudimui. 

Sutaupymai atsirado dėl 

laisvų direktoriaus 

pareigybės (priimtas į 

darbą nuo 2016-01-04) ir 

2 specialistų (kurie priimti 

į darbą atitinkamai 

rugsėjo ir spalio 

mėnesiais) pareigybių. 

Prekėms ir paslaugoms 

nepanaudotų lėšų suma – 

6,3 tūkst. Eur.  

1.2. Programa „Užimtumo didinimas“ 

01-01-09 priemonė: Įgyvendinti 

Jaunimo garantijų iniciatyvą ir 

kitas jaunimo užimtumą 

skatinančias programas“ 

      

1.3.1. Sukurti Jaunimo garantijų 

iniciatyvos (toliau – JGI) 

stebėsenos sistemą 

0    Pateikti pasiūlymai LDB projekto „Jaunimo garantijų 

iniciatyvos įgyvendinimo stebėsenos modulio 

sukūrimas“ techninei specifikacijai. JRD atstovas 

įtrauktas į LDB Viešųjų pirkimų komisiją dėl paslaugų 

pirkimo šiame projekte, pradėtos pirkimo procedūros, 

gauti tiekėjų pasiūlymai. JRD atstovai įtraukti į LDB 

darbo grupę „Dėl jaunimo garantijų iniciatyvos 

įgyvendinimo stebėsenos modulio sukūrimo“. Taip pat 

aktyviai bendradarbiaujama su stbėsenos sitemos 

kūrimo konkursą laimėjusia įmone „Alna Software“, 

teikiami pasiūlymai ir pastabos stebėsenos sistemos 

prototipui. 

 

1.3.2. Teikti socialines, 

pedagogines, psichologines ir 

motyvavimo paslaugas neaktyviam 

jaunam žmogui jaunimo ir su 

jaunimu dirbančiose organizacijose 

100000 

ESF 

- 77072,11 

ESF 

77072,11 

ESF 

Organizacijose-partnerėse įdarbinti 67 vietos JGI 

koordinatoriai (62 etatai) ir 4 projekto veiklų 

koordinatoriai Jaunimo reikalų departamente. Nuo 

spalio mėnesio vietos JGI koordinatoriai ėmė kurti 

tarpžinybinio bendradarbiavimo tinklus savo 

savivaldybėse. Bendradarbiavimo tinklai, apimantys 

atvirus jaunimo centrus ir erdves, jaunimo reikalų 

22927,89 ESF 

Ne visose partnerėse nuo 

spalio 1 d. pradėjo dirbti 

vietos JGI koordinatoriai. 

Taip pat šį ketvirtį nebuvo 

projekto dalyvių. 



koordinatorių, savivaldybės švietimo skyrių, policiją, 

probacijos tarnybą, seniūnus ir socialinius 

darbuotojus, švietimo įstaigas, vietos darbdavius ir kt. 

Pasitelkiant šiuos tarpžinybinio bendradarbiavimo 

tinklus, pradėtos įgyvendinti vieetos JGI 

koordinatoriaus funkcijos. Buvo suorganizuotas 1 

vietos JGI koordinatorių susitikimas Kaune, dalyvavo 

62 projekto darbuotojai. Per ataskaitinį laikotarpį vyko 

18 vizitavimų, siekiant suteikti metodinę pagalbą 

savivaldybėse dirbantiems vietos JGI koordinatoriams. 

Metodinė pagalba teikiama telefonu, el.paštu pagal 

poreikį. 

 

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“. 

50000 

ESF 

- 0 ESF 0 ESF Siekiant užtikrinti Nacionalinės jaunimo savanoriškos 

veiklos programos tęstinumą Jaunimo garantijų 

iniciatyvos rėmuose, iki 2015 m. lapkričio 30 d. buvo 

pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su 7 projekto 

„Atrask save“ partnerėmis, atsakingomis už 

savanorystės veiklos koordinavimą. Bendrauta su 323 

akredituotomis savanorius priimančiomis 

organizacijomis. Tiesioginė veikla su savanoriais 

ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo vykdyta, jos 

numatomos 2016 m. I ketv. 

 

 

4.2 programa ,,Socialinės aprėpties stiprinimas“ 

01-01-09 priemonė: Mokyti 

jaunimą nediskriminavimo 

skatinimo ir pagarbos žmogui 

ugdymo klausimais nepažeidžiant 

tėvų teisės auklėti vaikus pagal 

savo įsitikinimus 

5792 VB  5792 VB 5792 VB  Per ataskaitinį laikotarpį vyko mokymo paslaugų 

viešųjų dokumentų rengimas bei viešųjų pirkimų 

organizavimas, pasirašyta sutartis dėl mokymų 

organizavimo su paslaugų tiekėju, derinamas mokymų 

grafikas. 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. 

 

Rugpjūčio 21-22 d. organizuoti dviejų dienų mokymai 

Antidiskriminacijos, tolerancijos ugdymo tema 

Telšiuose. Dalyvavo 25 su jaunimu dirbantys 

asmenys.  

 

Spalio 3-4 d. organizuoti antrieji mokymai Utenoje. 

Dalyvavo 25 su jaunimu dirbantys asmenys. 

 

Gruodžio 11 d., bendradarbiaujant su SADM, 

0 VB 



Nacionaliniu socialinės integracijos institutu, 

organizuota konferencija „Neapykantos kalba 

virtualioje erdvėje: ar jaunimas ją girdi?“. 

Konferencijoje dalyvavo 55 asmenys. Parengtas ir 

publikuotas straipsnis žurnale „Reitingai“ (Nr. 2015 

m. gruodis – 2016 m. gegužė, Nr. 2 (4), pagrindinės 

konferencijos išvados publikuotos adresu 

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

teisiu-ugdymas-jaunimui-suprantama-kalba bei 2015 

m. gruodžio 29 d. išsiųstos oficialiu raštu Nr. 2S-524-

(5.2) suinteresuotoms institucijoms. 

Departamento įgyvendinamas ES projektas „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ 

Bendradarbiavimo formų 

kūrimas jaunimo verslumo 

skatinimui siekiant sukurti 

rekomendaciją strateginių 

dokumentų keitimui 

80809,97 

ESF 

 80809,97 

ESF 

80809,97 

ESF 

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 20 mentorystės plėtros 

renginių, 20 vizitų į įmones, 10 vizitus 

apibendrinančių renginių, įsteigti 2 technologijų 

kampeliai (robotika), apmokyti 4 jaunimo darbuotojai 

dirbti su robotikos technologijomis, sukurta 13 

mokomųjų video seminarų apie verslumą, įvyko 10 

renginių apie verslumo skatinimą savivaldybėse, kurių 

metu kartu buvo pristatyti ir mokomieji video 

seminarai. Visos projekto veiklos aprašytos ir 

publikuotos leidinyje, prieiga internete - 

www.jrd.lt/uploads/IJPP%20baigiamasis%20leidinys_

2015.pdf. 

 

 

           ______________________________                            _____________      __________________ 
 Direktorius                                               (parašas)                         Vydūnas Trapinskas 
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