
JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO 
MINISTERIJOS 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 
I. MISIJA IR STRATEGINIAI TIKSLAI 

 

Misija: Įgyvendinti valstybės jaunimo politikos tikslus ir priemones, stiprinančias jaunimo 

motyvaciją ir galimybes Įgyti išsilavinimą, gauti darbą ir Įsitraukti Į aktyvų visuomeninĮ gyvenimą, 

dalyvauti sprendžiant jaunimo problemas bei plėtoti neformalų ugdymą ir jaunimo socializacijos 

procesus.  

Strateginis tikslas: Įgyvendinti jaunimo politiką Lietuvoje, vykdant bei plėtojant priemones 

jaunimo situacijai gerinti. 

 
II. PROGRAMŲ, NUMATYTŲ STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE, APRAŠYMAS 

 

2.2 .  programa. JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 

ADMINISTRAVIMAS (skirta 1438 tūkst.litų, iš jų darbo užmokesčiui 655 tūkst.litų) 

Programos tikslas:  Užtikrinti Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos veiklos efektyvumą. 

Programos uždavinys: Užtikrinti Jaunimo politikos Įgyvendinimą Lietuvoje 

Programos uždaviniui Įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas  

Administruoti jaunimo politikos Įgyvendinimo programą 

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Jaunimo 

reikalų departamentas) viešasis juridinis asmuo, Įsikūręs adresu Gedimino 37, Vilniuje. Įgyvendinant 

programą  u žtikrinta Jaunimo reikalų departamento veikla, išmokėti atlyginimai karjeros tarnautojams 

(11 tarnautojų) ir darbuotojams (5 dirbantys pagal darbo sutartis), sumokėti mokesčiai ir kiti Įstaigos 

finansiniai Įsipareigojimai. Pagal Jaunimo politikos pagrindų Įstatymą (Žin., 2003, Nr. 119-5406, Žin. 

2005-12-10 Nr.144-5238) J aunimo reikalų departamentas rengia ir Įgyvendina valstybės jaunimo 

politikos programas ir priemones, analizuoja jaunimo ir jaunimo organizacijų būklę Lietuvoje, 

koordinuoja valstybės ir savivaldybių institucijų bei Įstaigų veiklą jaunimo politikos srityje, vykdo kitą 

veiklą, susijusią su jaunimu ir jaunimo organizacijomis. 

Siekiant keistis informacija bei derinti ir koordinuoti Įvairių institucijų ir organizacijų nuomones 

ir veiksmus jaunimui aktualiose srityse nacionaliniu lygmeniu, buvo organizuojami Jaunimo reikalų 

tarybos posėdžiai, atstovaujama jaunimo politika kitų institucijų organizuojamose veiklose, taip pat 

Jaunimo reikalų departamento iniciatyva buvo sudarytos tarpžinybinės darbo grupės iš ministerijų, 

institucijų ir organizacijų atstovų jaunimo politikos regioninės plėtros, jaunimo verslumo, jaunimo 

iniciatyvų skatinimo ir savanorystės klausimais. 

 

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais  

Rezultato vertinimo kriterijai: 
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1. Jaunimo, dalyvaujančio Jaunimo reikalų departamento programose dalis iš visų jaunų žmonių 

skaičiaus Lietuvoje – 29 proc. (buvo numatyta 40 proc.) (kriterijaus kodas R-02-01-11). 

 

Produkto vertinimo kriterijai: 

1. Su jaunimu dirbančių asmenų, dalyvavusių mokymuose ir kituose renginiuose, skirtuose jų 

kompetencijai kelti, skaičius – 600 (buvo planuota 750) (kriterijaus kodas P-02-01-01-12); 

2. Valstybės ir savivaldybių institucijų bei nevyriausybinių organizacijų skaičius, 

dalyvaujančių Jaunimo reikalų departamento vykdomoje veikloje jaunimo politikos srityje – 350 (buvo 

planuota 340) (kriterijaus kodas P-02-01-01-13). 

 

2.9 programa. JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMA (skirta 5645 

tūkst.litų, iš jų turtui Įsigyti - 940 tūkst.litų). 

 

Programos tikslas: Sudaryti sąlygas jaunimui būti aktyvia visuomenės dalimi, plėtojant jaunimo 

politiką tarptautiniu, nacionaliniu bei regioniniu lygmenimis. 

 

Programos Įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius:  

1.uždavinys. Įgyvendinti jaunimo politiką Lietuvoje bei plėtoti veiklas, skirtas jaunimo situacijai 

gerinti. 

 

Programos uždaviniui Įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas: 

1. Kurti ir Įgyvendinti priemones, programas, koncepcijas, skirtas jaunimo 

dalyvavimui, informavimui, verslumui, dorovingumui, pilietiškumui ir socializacijos galimybių 

plėtrai  

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006-2008 METŲ PROGRAMOS 

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMAS:  

76. Parengti jaunimo politikos plėtros savivaldybėse programos projektą. Departamentas 

parengė Jaunimo politikos plėtros savivaldybėse 2007-2009 metų programos projektą. Programa buvo 

patvirtinta 2007 m. rugpjūčio 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.898. Socialinės 

apsaugos ir darbo ministro Įsakymu šių programos priemonių Įgyvendinimas ir priežiūra pavesti 

Jaunimo reikalų departamentui. 
77. Skatinti jaunimo mainus pasinaudojant tarptautinių institucijų teikiamomis galimybėmis ir 

sudarant bendradarbiavimo sutartis. Bendradarbiaujant su Japonijos ambasada Lietuvoje kiekvienais 

metais vykdoma Geros valios misijos mainų programa. Remiantis šia programa kartą per metus 

organizuojami apsikeitimai delegacijomis, kurių pagrindinis tikslas susipažinti su jaunimo veikla 

šalyse. Programos išlaidos finansuojamos Japonijos Vyriausybės. 
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Nuo 2007 metų Jaunimo reikalų departamentas administruoja Lietuvos ir Lenkijos jaunimo 

mainų fondą, Įsteigtą Lietuvos Ministro Pirmininko ir Lenkijos Ministrų Tarybos Pirmininko 2007 m. 

birželio 1 d. pasirašytu susitarimu. Fondo tikslas - remti abiejų šalių jaunimo bendradarbiavimą, 

finansuoti jaunimo mainus, jų iniciatyvas, renginius kuriais siekiama suartinti lietuvių ir lenkų tautas. 

2008 m. fondo tikslų Įgyvendinimui iš LR biudžeto buvo skirtas 1 mln Lt.  

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (toliau – J T B A ) – Jaunimo reikalų 

departamento ir Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 1999 m. vasario mėn. Įsteigta viešoji Įstaiga. 

Svarbiausias agentūros tikslas - užtikrinti tarptautinio jaunimo bendradarbiavimo vystymąsi bei 

stiprėjimą. JTBA administruoja Europos Sąjungos programą „Veiklus jaunimas“, kuri tęsia ankstesnių 

Bendrijos programų jaunimui „Jaunimas Europai“ (1989-1999), Europos Savanorių Tarnybos bei 

„Jaunimas“ (2000-2006) patirtĮ. Naujoji programa prasidėjo 2007 m. sausĮ, jos reikmėms septyneriems 

metams skirta 885 000 000 eurų. 

78. Parengti Jaunimo galimybių plėtros strategiją. Kartu su socialiniais partneriais Jaunimo 

reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengė strategijos projektą, kuris 

šiuo metu yra pateiktas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai tolimesniam svarstymui ir tvirtinimui 

Lietuvos Respublikos Vyriausybėje. 

79. Remiantis Europos Tarybos rekomendacijomis ir ES rezoliucijomis, išanalizuoti ir pateikti 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl jaunimo informacijos centrų tinklo steigimo ir 

veiklos organizavimo. Pateikti siūlymai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl vieno iš jau 

veikiančių jaunimo informaciją sisteminančių tinklų – EURODESK tinklo veiklos sustiprinimo, t.y. 

siūloma apsvarstyti galimybę EURODESK tinklui tapti jaunimo informaciją koordinuojančiu, 

sisteminančiu bei ryšius su kitomis institucijomis, Įstaigomis jaunimo politikos srityje palaikančiu 

centru. Kadangi EURODESK – tai ilgalaikė Europos Sąjungos programos „Veiklus jaunimas“ (2007-

2013 m.) paramos struktūra, gaunanti dalinĮ finansavimą iš Europos Komisijos, ir atsižvelgiant Į tai, jog 

ji baigiasi 2013 m. ir iki to laiko EURODESK tinklas jau turėtų tapti jaunimo informaciją 

koordinuojančiu tinklu, siūlome Lietuvos Respublikos Vyriausybei svarstyti galimybę iki 2012 m. 

parengti Jaunimo informacinių centrų programą, numatysiančią jaunimo informacinių centrų atsiradimą 

kiekvienoje savivaldybėjė ir jų koordinavimą.  

80. Organizuoti vaikų ir jaunimo rūkymo ir psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos 

projektų konkursus, skirti lėšas konkursą laimėjusiems projektams Įgyvendinti. 

Bendradarbiaujant su Narkotikų kontrolės departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2006, 2007 ir 2008 metais Departamentas organizavo Jaunimo atrankinės ir tikslinės psichoaktyvių 

medžiagų vartojimo prevencijos projektų finansavimo konkursą (jaunimo ir su jaunimu dirbančioms 

organizacijoms), kurio tikslas Įvairiomis formomis, metodais ir būdais suaktyvinti psichoaktyviųjų 

medžiagų vartojimo prevencijos organizavimą ir Įgyvendinimą, siekiant sumažinti rizikos veiksnius bei 
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sustiprinti apsauginius veiksnius, taip pat sumažinti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimą tarp 

rizikos grupės jaunimo. 

2006 metais finansuoti 10 jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų pateiktų projektų, iš 

viso skirta 166,5 tūkst. Lt, 2007 metais finansuoti 9 organizacijų projektai, skirta 100 tūkst.Lt, 2008 

metais finansuoti 7 organizacijų projektai, skirta 100 tūkst.Lt. 

81. Perimti ES valstybių sukauptą jaunimo verslumo ugdymo patirtĮ, Įgyvendinti Įvairias 

jaunimo verslumo skatinimo priemones: remti jaunimo verslo dienas, rinkti geriausius jaunimo verslo 

planus ir skatinti jų Įgyvendinimą, parengti paramai teikti būtinus teisės aktus 

Jaunimo reikalų departamente buvo sudaryta darbo grupė, kuri parengė Nacionalinę jaunimo 

verslumo ugdymo ir skatinimo 2008 – 2012 metų programą, 2008 m. balandžio 2 d. patvirtintą 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 339. Departamentas yra viena iš atsakingų institucijų, 

Įgyvendinančių šią programą. 

82. Rengiant Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų 

finansinių rodiklių patvirtinimo Įstatymo projektus, pagal galimybes numatyti daugiau asignavimų 

valstybės institucijų ir Įstaigų programoms ir priemonėms, kurias Įgyvendinant galėtų aktyviai 

dalyvauti jaunimo organizacijos ir su jaunimu dirbančios organizacijos. 

Finansinė parama jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektams ženkliai padidėjo 

2008 metais. 2006 ir 2007 metais jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektinei/programinei 

veiklai finansuoti buvo skirta po 1850 tūkst. Lt, 2008 metais – 3300 tūkst. Lt. Taip pat kasmet 

finansuota vis daugiau projektų: 2006 metais buvo finansuoti 160 projektai, 2007 metais – 189 

projektai, 2008 metais – 239 projektai. 

83. Parengti Vaikų ir jaunimo pilietiškumo, dorovingumo ir savanoriškos veiklos skatinimo per 

jaunimo organizacijas ir su jaunimu dirbančias organizacijas, tradicines religines bendruomenes ir 

bendrijas programą 

Jaunimo reikalų departamentas parengė Vaikų ir jaunimo pilietiškumo, dorovingumo ir 

savanoriškos veiklos skatinimo per jaunimo organizacijas ir su jaunimu dirbančias organizacijas, 

tradicines religines bendruomenes ir bendrijas programos projektą, kuris šiuo metu yra pateiktas 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai tolimesniam svarstymui ir tvirtinimui Lietuvos Respublikos 

Vyriausybėje. 

 
2. Įgyvendinti Jaunimo politikos plėtros savivaldybėse 2007-2009 m. programos 2008 

metų priemones. Programa patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 14 d. 

nutarimu Nr. 898 (Žin., 2007, Nr. 95-3825). Įgyvendinant programos 2008 metų priemones buvo 

sudaryta tarpžinybinė darbo grupė, kurios pagrindiniai tikslai: reguliariai keistis aktualia informacija 

jaunimo politikos klausimais dėl skirtingų institucijų bei organizacijų vykdomos ar planuojamos 

vykdyti veiklos regionuose; derinti Įvairių institucijų bei organizacijų nuomones ir siekti vieningo 

požiūrio dėl savivaldybėse Įgyvendinamos jaunimo politikos; teikti pasiūlymus d ė l  p rogramos 
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tęstinumo poreikio, siektinų tikslų ir uždavinių, bei Įvairių institucijų ir organizacijų bendradarbiavimo 

galimybių. Į tarpžinybinę darbo grupę Įtraukti atstovai iš šių institucijų bei organizacijų: Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Kultūros ministerijos, Vidaus reikalų 

ministerijos; Narkotikų kontrolės departamento prie LRV,  Kūno kultūros ir sporto departamento prie 

LRV; LR Prezidentūros; Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, 

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių 

asociacijos.  

Pagal 1.2. priemonę , , Organizuoti pavyzdinio savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus 

pareigybės aprašymo nuostatų Įgyvendinimą“- yra parengta ir LR Socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2008 m. kovo 4 dienos Įsakymu Nr. A1-68 ,,Dėl pavyzdinio savivaldybės jaunimo reikalų 

koordinatoriaus pareigybės aprašymo“ patvirtintas pavyzdinis savivaldybės jaunimo reikalų 

koordinatoriaus pareigybės aprašymas.  

Pagal 2.1. priemonę „Aprūpinti savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorius kompiuterine ir 

programine Įranga“ buvo suorganizuotas kompiuterių su programine Įranga pirkimas ir pagal 

panaudos sutartis išdalinta visoms 60 savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriams. Priemonės 

Įgyvendinimui skirta 239,460 tūkst. Lt. 

Pagal 2.2. priemonę ,,Organizuoti savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių kvalifikacijos 

tobulinimą administravimo, gebėjimų planuoti bei organizuoti jaunimo veiklą, valstybės ir vietos 

savivaldos institucijų bendradarbiavimo, Europos Sąjungos, Europos Tarybos, Jungtinių Tautų 

Organizacijos ir Lietuvos integruotos jaunimo politikos būklės bei tendencijų, darbo su jaunimu, 

jaunimo organizacijomis ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis klausimais“ buvo suorganizuoti 

5 skirtingo lygmens ir turinio seminarai/renginiai savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriams: 2 

seminarai - naujai pradėjusiems dirbti 12 savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriams (suteikta jiems 

daugiau bendrųjų teorinių žinių ir informacijos jaunimo politikos ir ypatingai savivaldybėse 

Įgyvendinamos jaunimo politikos klausimais); 1 seminaras - pasitarimas  didmiesčių (6) savivaldybių 

jaunimo reikalų koordinatoriams (siekiant labiau Įsigilinti ir aptarti didžiuosiuose Lietuvos miestuose 

Įgyvendinamą jaunimo politiką); 1 nacionalinis seminaras visiems (60) jaunimo reikalų 

koordinatoriams. Seminaro metu aptartos temos: atviras darbas su jaunimu (samprata, principai, veiklos 

kryptys, patirtis, finansavimo iš Jaunimo reikalų departamento  galimybės); savivaldybėse 

Įgyvendinama jaunimo politika (sunkumai, galimybės, perspektyvos); jaunimo politikos plėtros 

savivaldybėse 2008 m. galimybės Įgyvendinant Programą; nacionalinės jaunimo politikos gairės, 

naujos valstybinės programos ir kt.. Seminare dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos, LRS Jaunimo ir sporto reikalų komisijos atstovai. Taip pat 
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buvo organizuotas jau tradicinis renginys „Koordinalizacija – 2008 m.“, kuriame buvo pristatytos 

Nacionalinė narkotikų kontrolės programa ir kitos nacionalinės programos ir priemonės, kurių 

Įgyvendinimas aktualus Įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėse. Bendrai šios priemonės 

Įgyvendinimui skirta 45 tūkst. Lt . 

Pagal 2.3. priemonę ,,Organizuoti savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių ir dirbančių su  

jaunimu  švietimo, kultūros, sporto, socialinės apsaugos sistemų specialistų kvalifikacijos tobulinimą –  

suteikti jiems darbo su jaunimu neformaliojo švietimo, neformaliojo ugdymo žinių, informacijos apie 

jaunimo organizacijų veiklą“- 2008 metais siekiant sustiprinti savivaldas formaliajame švietime, 

Jaunimo reikalų departamentas  prioritetą skyrė glaudesniam bendradarbiavimui su švietimo srities 

atstovais (Jaunimo reikalų departamentas - Ilgalaikės pilietinio ir tautinio ugdymo programos, 

patvirtintos LR Seimo 2006m. rugsėjo 19d. nutarimu Nr X-818, 2.2 priemonės „Organizuoti mokyklos 

savivaldos institucijų narių mokymus siekiant plėtoti mokyklų savivaldą, mokant  mokinius atsakingai 

veikti priimant bendrus mokyklų bendruomenių sprendimus“ vienas iš vykdytojų). Surengtas 

seminaras, kurio tikslas - Įvertinti mokinių pilietiškumo ugdymo situaciją per mokyklines savivaldas 

formaliojo švietimo institucijose Lietuvoje, aptarti galimą Įvairių institucijų bendradarbiavimą siekiant 

efektyvesnių veiklos rezultatų. Seminare dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos, Jaunimo reikalų 

departamento atstovai, savivaldybių administracijų švietimo skyrių specialistai bei savivaldybių 

jaunimo reikalų koordinatoriai, vidurinių mokyklų bei gimnazijų, Lietuvos moksleivių parlamento ir 

Lietuvos moksleivių sąjungos atstovai. Siekiant aptarti atsakomybių pasiskirstymo ir vieningos ir 

nuoseklios valstybinės politikos mokinių savivaldos formaliojo švietimo institucijose palaikymo 

klausimus – suorganizuotas forumas „Mokinių savivalda“, Kaune. Renginyje dalyvavo apie 60 žmonių. 

Remiantis seminaro ir forumo medžiaga – Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos direktoriaus Įsakymu yra  patvirtinta ir veikia tarpžinybinė darbo grupė, kuri kartu su 

ŠMM rengs metodinę informacinę medžiagą mokinių savivaldos klausimais, atskirų institucijų ir 

organizacijų atstovai dalinsis informacija ir tarsis dėl galimo bendradarbiavimo. Priemonės 

Įgyvendinimui skirta 10 tūkst. Lt. 

Pagal 3.1. priemonę ,,Organizuoti institucijų konferencijas jaunimo politikos Įgyvendinimo ir 

informacijos sklaidos klausimais“ – LR Seime surengta konferencija „Jaunimo galimybių plėtra 

savivaldybėse“, kurios tikslas pristatyti dabartinės jaunimo politikos gaires ir praktinĮ jų Įgyvendinimą 

savivaldybėse, pristatyti naujai vystomą jaunimo politikos kryptĮ  - darbą su neorganizuotu jaunimu bei 

būdus jĮ patraukti per atvirą darbą su jaunimu. Konferencijoje dalyvavo savivaldybių administracijų 

darbuotojai ir politikai, Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų pirmininkai, jaunimo nevyriausybinių 
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organizacijų atstovai, daugelio ministerijų ir departamentų atstovai bei LR Seimo nariai. Priemonės 

Įgyvendinimui skirta 30 tūkst. Lt.  

Pagal 3.2. priemonę ,,Leisti visuomenei informacinę ir metodinę medžiagą apie jaunimo 

politikos Įgyvendinimą savivaldybėse“ parengti ir išleisti 2 leidiniai: kalendorius „Savivaldybių jaunimo 

reikalų koordinatoriai“ – 300 egz., kuriame yra visų 60 asmenų atsakingų už jaunimo teisių funkcijos 

Įgyvendinimą kontaktai.  Pakartotinai išleistas leidinys „Atviri jaunimo centrai - jaunimo poreikiams“ 

(300 egz.), kuriame pristatoma politikams, už jaunimo reikalus atsakingiems viešosios administracijos 

specialistams ir jaunimo darbuotojams skirta darbo su neorganizuotu jaunimu metodika, pateikta geroji 

Europos Sąjungos valstybių narių patirtis šioje srityje, kai kuriose Lietuvos savivaldybėse 

Įgyvendinami pilotiniai projektai, siekiant Įtraukti Į pozityvią veiklą pasyvų jaunimą.  Parengta leidybai 

metodinė priemonė Regioninėms jaunimo organizacijų taryboms. Priemonės Įgyvendinimui skirta 30 

tūkst.Lt . 

Pagal 4.1. priemonę , ,Organizuoti (pagal poreikĮ) jaunimo organizacijų narių mokymus“  - 

bendradarbiaujant su Lietuvos jaunimo organizacijų taryba ir Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo 

agentūra buvo paruoštas ir vykdytas renginių ciklas „Struktūrinio dialogo stiprinimas regionuose“. 

Vyko 9 miestų bei rajonų Regioninių jaunimo organizacijų tarybų mokymai interesų pažinimo 

klausimais ir veiklos kokybės gerinimo, dialogo tarp nevyriausybinių ir valstybinių institucijų 

stiprinimo klausimais. Priemonės Įgyvendinimui skirta 15 tūkst. Lt. 

Pagal 4.2. priemonę ,,Kasmet finansuoti jaunimo organizacijų institucinės veiklos programas“ 

buvo gauta ir 200 tūkst. Lt paskirstyta 17-os Regioninių jaunimo organizacijų tarybų (Apskritųjų stalų) 

programų Įgyvendinimui (biuro nuomai ir išlaikymui, komunikacinėms ir kt. ryšio išlaidoms, 

pagrindiniams organizacijų renginiams). Siekiant stiprinti šių organizacijų institucinĮ potencialą už 150 

tūkst. Lt buvo nupirkta kompiuterinės technikos su programine Įranga ir kitos biuro Įrangos bei pagal 

panaudą paskirstyta Regioninėms jaunimo organizacijų taryboms.  

Pagal 5.1. priemonę „Organizuoti savivaldybių jaunimo reikalų tarybų nariams seminarus bei 

gerosios patirties sklaidos renginius“ – Įvertinus esamą situaciją ir atsižvelgiant Į naujai parengtus 

savivaldybių jaunimo reikalų tarybų tipinius nuostatus yra paruošta medžiaga dėl savivaldybių jaunimo 

reikalų tarybų veiklos efektyvinimo. Suorganizuoti 3  seminarai Klaipėdos ir Tauragės apskrityse 

esančių savivaldybių, Ukmergės, Elektrėnų bei Švenčionių savivaldybių jaunimo reikalų tarybų 

nariams. Seminaruose buvo aptariamos savivaldybių jaunimo politikos gairės, savivaldybių jaunimo 

reikalų tarybų sudarymo principai, tikslai, veiklos kryptys. Kiekvienos tarybos nariai galėjo Įsivertinti 

savo tarybos veiklą, padedant konsultantams  nusimatyti veiklos efektyvinimo priemones. Priemonės 

Įgyvendinimui skirta 43,2 tūkst.Lt. 
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Pagal 5.2. priemonę  „Įvertinus savivaldybių jaunimo reikalų tarybų veiklos efektyvumą, 

parengti ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro Įsakymu patvirtinti Savivaldybių jaunimo reikalų 

tarybų tipinius nuostatus“ – prie Jaunimo reikalų departamento sudaryta ekspertinė darbo grupė, kuri 

parengė savivaldybių jaunimo reikalų tarybų tipinius nuostatus, patvirtintus 2009 m. sausio 8 d. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministro Įsakymu Nr. A1-4 „Dėl savivaldybių jaunimo reikalų tarybų 

tipinių nuostatų patvirtinimo (Žin. 2009-01-17 Nr.6-201). Priemonės Įgyvendinimui skirta 10 tūks. Lt  

Pagal 6.1. priemonę ,,Finansuoti kaimo gyvenamųjų vietovių seniūnijų jaunimo iniciatyvų 

projektus, taip pat projektus, skatinančius imtis visuomeninės veiklos, mokančius bei informuojančius 

mažiau galimybių turintĮ ir kaimo jaunimą“ – konkurso būdu finansavimas skirtas 19-os Įvairių 

jaunimo iniciatyvų projektų Įgyvendinimui. Šios priemonės Įgyvendinimui skirta 100 tūks.Lt.  

Pagal 6.2 priemonę „Finansuoti jaunimo organizacijų plėtros projektus“ nebuvo finansuotas 

nei vienas projektas..Kadangi tai naujas finansavimo konkursas ir dėl lėšų stygiaus valstybėje ši 

priemonė 2008 m. nebuvo Įgyvendinama. 

Pagal 6.3. priemonę , , Parengti, patvirtinti ir Įgyvendinti Atvirų jaunimo centrų ir erdvių 

koncepciją“ . 2008 metais daug dėmesio skirta neorganizuotam jaunimui bei būdams jĮ pasiekti. 

Jaunimo centrų vadovams bei jaunimo darbuotojams surengti 3 kvalifikacijos kėlimo seminarai, 

kuriuose pristatyta atviro darbo su jaunimu veiklų Įvairovė, metodologija bei teisiniai aspektai. Jaunimo 

centrų vadovams bei jaunimo darbuotojams buvo teikiama metodinė ir ekspertinė pagalba veiklos, 

asmeninių kompetencijų, teisiniais klausimais. Buvo finansuotos 12 Jaunimo centrų ilgalaikės veiklos 

programos Įvairiose savivaldybėse (buvo paskirstyta 150 tūkst. litų). Kiekvieno finansuoto Jaunimo 

centro darbuotojams buvo priskirtas ekspertas - konsultantas, kuris prižiūrėjo Jaunimo centrų 

darbuotojų vykdomas veiklas, konsultavo asmeninių kompetencijų klausimais, padėjo Įgyvendinant 

Atviro darbo su jaunimu metodinius nurodymus. Jaunimo centrai pagal poreikius buvo aprūpinti 

organizacine, kompiuterine, Įgarsinimo Įranga už 230 tūkst.Lt . 

Pagal 6.4. priemonę „Atlikti jaunimo politikos plėtros savivaldybėse analizę ir pristatyt i  j ą  

visuomenei“. Siekiant surinkti ir susisteminti duomenis apie jaunimo politikos padėtĮ savivaldybėse, 

jose Įgyvendinamas programas ir priemones, skirtas jaunimui ,  išsiaiškinti savivaldybės jaunimo 

politikos privalumus ir trūkumus bei išgryninti problemų priežastis, buvo atlikta savivaldybių jaunimo 

reikalų koordinatorių apklausa ir parengta studija apie Savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių 

veiklą, Įgyvendinant jaunimo teisių užtikrinimo funkciją. Taip pat buvo užsakytas ir atliktas mokslinis 

tyrimas „Jaunimo informavimo apie jaunimo politika septyniose savivaldybėse“. Priemonės 

Įgyvendinimui skirta 150 tūkst.Lt . 
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Pagal 7.2. priemonę „Organizuoti jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo aprašo 

nuostatų Įgyvendinimą“ ir pagal 7.3. priemonę ,,Organizuoti jaunimo politikos savivaldybėse kokybės 

vertinimą“ parengti ir 2008 m. gegužės 19 d. Socialinės apsaugos ministro Įsakymu Nr. A1-157 „Dėl 

jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodikos ir jaunimo politikos savivaldybėse 

kokybės vertinimo aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 60-2273) patvirtinti jaunimo politikos 

savivaldybėse kokybės vertinimo metodika ir jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo 

aprašas. Buvo suorganizuoti metodikos ir vertinimo aprašo pristatymai-aptarimai su savivaldybių 

jaunimo reikalų koordinatoriais. Atliktas jaunimo politikos kokybės Lazdijų rajono ir Klaipėdos miesto 

savivaldybėse vertinimas. Taip pat patobulintas vertinimo klausimynas. Priemonės Įgyvendinimui 

skirta 15 tūkst. Lt.  

3. Įgyvendinti Jaunimo galimybių plėtros strategijos 2008 metų priemones.  

Departamentas kartu su socialiniais partneriais parengė Jaunimo galimybių plėtros strategijos 

projektą, kuris šiuo metu yra pateiktas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai tolimesniam 

svarstymui ir tvirtinimui Lietuvos Respublikos Vyriausybėje. Kadangi strategija nepatvirtinta, 

numatytos priemonės nebuvo Įgyvendinamos. 

4. Inicijuoti ir Įgyvendinti tarpžinybinę ir tarpsektorinę veiklą, programas ir priemones. 

2008 metais Jaunimo reikalų departamentas organizavo tarpžinybinių darbo grupių bei ekspertų 

komisijų, vertinusių projektinės veiklos finansavimo konkursams pateiktas paraiškas ir programas, 

posėdžius. Sudarant ekspertų komisijas siekiama Įtraukti valstybinio ir nevyriausybinio sektorių 

atstovus. Atsižvelgiant Į konkursų specifikas kviečiami Įvairių sričių, t.y., sporto, kultūros, socialinių 

reikalų specialistai. Ekspertų komisijos ne tik vertina paraiškas ir teikia siūlymus dėl konkursų 

administravimo efektyvinimo, planuojamų veiklų kokybės, bet ir aptariami kitų (ekspertų 

atstovaujamų) institucijų vykdomų programų prioritetai, siekiai. Tokiu būdu yra efektyviau 

naudojamos valstybės lėšos. Iš viso buvo suorganizuota 18 posėdžių. Taip pat metų bėgyje dalyvauta 

Įvairiose kitų institucijų sudarytų komisijų darbo grupių veiklose: Ilgalaikės pilietinio ir tautinio 

ugdymo programos koordinavimo tarybos (Švietimo ir mokslo ministerija), Nacionalinės narkotikų 

kontrolės programos Įgyvendinimo ir vertinimo komisijoje (Narkotikų kontrolės departamentas prie 

LRV), Nacionalinės sporto strategijos rengimo darbo grupėje (Lietuvos Respublikos Seimas), 

Neprofesionalaus meno projektų vertinimo darbo grupėje (Kultūros ministerija), EQUAL programos 

priežiūros komitete(Socialinės apsaugos ir darbo ministerija), Jaunimo darbo centrų koordinacinėje 

taryboje (Lietuvos darbo birža). 

Kartu su kitomis institucijomis suorganizuota: bendra konferencija su JTO ir NKD “ŽIV AIDS 

prevencija ir priežiūra tarp švirkščiamųjų vartotojų bei nuteistųjų Lietuvoje Estijoje ir Latvijoje„ ir 2 

praktiniai seminarai Jaunimo narkomanijos prevencijos temomis Kauno ir Klaipėdos regionų 

savivaldybių specialistams. Kartu su savivaldybių administracijomis ir kitais socialiniais partneriais 

suorganizuoti regioniniai renginiai: „Žemaitijos jaunimo akademija“, „Jaunimo dienos Ukmergėje“, 
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„Jaunimo dienos Kelmėje“, “Mes draugai“ Vilniuje, konferencija apie neformalųjĮ jaunimo ugdymą 

Lietuvoje, savanorių programa „Be2gether“ festivalyje; 2 forumai „Socialiai pažeidžiamo jaunimo 

Įtraukimas Į jaunimo veiklą“ Vilniuje ir Kaune. Siekiant aptarti aktualius jaunimo politikos 

Įgyvendinimo klausimus ir palaikyti realų kontaktą su jaunimo organizacijomis, sprendžiant jaunimui 

aktualius klausimus 2008 metais buvo suorganizuoti 8 susitikimai su Jaunimo nevyriausybinių 

organizacijų vadovais.Susitikimų metu buvo gilinamasi Į tai, kaip organizacijos šiai dienai Įgyvendina 

Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų Įstatyme numatytas jaunimo organizacijų funkcijas: 

su kokiais sunkumais susiduriama, kokių sprendimų ir kaip yra ieškoma. Aptarti klausimai dėl galimų 

veiksmų, kurie leistų jaunimo organizacijoms tapti institutiškai stipresnėmis, siekti kokybiškesnės, 

skaidresnės veiklos, Įtraukti kuo daugiau jaunų žmonių ir ypatingai mažiau galimybių turinčių jaunų 

žmonių Į organizacijų veiklą ir kt. 

Taip pat inicijuoti susitikimai su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir Įvaikinimo tarnyba prie 

SADM, Policijos departamentu prie VRM siekiant glaudesnio bendradarbiavimo jaunimo politikos 

srityje.  
. 

2. uždavinys Stiprinti jaunimo nevyriausybinĮ sektorių, skatinti jaunus žmones dalyvauti 

jaunimo veikloje 

 

Programos uždaviniui Įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas: 

1. Konkurso būdu skirti finansinę paramą jaunimo ir su jaunimu dirbančių 

organizacijų programoms ir projektams. 

Siekiant stiprinti jaunimo nevyriausybinĮ sektorių, 2008 metais buvo paskelbti keturi konkursai 

jaunimo organizacijų programiniam finansavimui, skirti finansuoti jaunimo organizacijų ilgalaikĮ 

darbą , kuris apjungia nuo kelių iki keliolikos atskirų projektų bei kuriuo stiprinamos asocijuotos 

jaunimo struktūros nacionaliniame ir regioniniame lygmenyse. Pagal šias programas  finansuotos 22 

nacionalinės jaunimo nevyriausybinės organizacijos (veikiančios ne mažiau kaip 3 savivaldybėse, 

aktyviai Įtraukiančios jaunimą Į veiklas regionuose, turinčios biurą, ne mačiau 2 skyrių, esančios 

tarptautinių asocijuotų struktūrų narėmis).  

Organizuoti ir administruoti jaunimo iniciatyvų finansavimai per projektinę veiklą (finansuotos 

pagal 6 skirtingus konkursus), skirti neformaliam jaunimo ugdymui, jaunimo darbuotojų 

kompetencijoms kelti, sveiko gyvenimo būdo skatinimui, pozityvaus laisvalaikio praleidimo, 

prevencinei veiklai, jaunimo atsparumui alkoholiui, narkotikams, kitiems žalingiems Įpročiams, 

psichologinių krizių, smurto prevencijai ( v i s o  186 projektai). Administruojant projektus buvo 

organizuojamos viešos ekspertų atrankos, ekspertų komisijų posėdžiai, informaciniai seminarai, 

Įgyvendinamų projektų veiklos ir finansinė priežiūra. Iš viso projektinėse veiklose 2008 metais 

dalyvavo beveik 120 tūkst. jaunų žmonių. 
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2. Įgyvendinti valstybės investicijų programą, skirtą jaunimo ir su jaunimu dirbančių 

organizacijų veiklos potencialo stiprinimui.  

Organizuotas kompiuterinės technikos su programine Įranga pirkimo konkursas. Viešo 

konkurso būdu nupirkta org. technika paskirstyta ir perduota jaunimo nevyriausybinėms 

organizacijoms, pasirašant panaudos sutartis. Priemonės Įgyvendinimui skirta 52 tūks.Lt. Įvertinus 

organizacijų poreikĮ, kitų priemonių dėka Įgytos technikos kiekĮ, mažesnes Įgytos technikos kainas ir 

finansinius trikdžius 2008 metų pabaigoje, 208 tūkst. Lt buvo nepanaudoti ir grąžinti Į biudžetą.    

3. Konkurso būdu skirti finansinę paramą jaunimo ir su jaunimu dirbančių 

organizacijų projektams, kurie skirti jaunimo ankstyviosios intervencijos vykdymui (prisidedant prie 

nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programos Įgyvendinimo).  

Organizuotas ir administruotas projektų finansavimo atrankos konkursas, kuriuo buvo siekiama 

sumažinti rizikos veiksnius bei sustiprinti apsauginius veiksnius padedant  jaunimui, kuris dėl tam tikrų rizikos 

veiksnių (neigiamos bendraamžių, šeimos, bendruomenės ir mokyklos aplinkos Įtakos) gali pradėti vartoti 

psichoaktyvias medžiagas; taip pat, padėti jaunimui, kuriam yra būdingas probleminis elgesys. Tokie projektai 

yra pagalba  pozityviai pakeisti jaunimo elgesĮ, mąstymą, skatinti jaunimo socialinę integraciją. Prioritetiškai 

buvo finansuojamos tęstinės, papildomų lėšų pritraukiančios veiklos.Pagal šią priemonę finansuoti 7 jaunimo 

organizacijų projektai, kuriems paskirstyta 100 tūkst. Lt. 

 

3. uždavinys Užtikrinti nacionalinės jaunimo politikos atstovavimą tarptautiniu lygiu. 

 

Programos uždaviniui Įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas: 

1. Atstovauti jaunimo politiką tarptautinėse darbo grupėse, institucijose bei 

organizacijose; inicijuoti, sudaryti ir Įgyvendinti tarptautinius protokolus, projektus ir renginius 

jaunimo politikos srityje. 
Įgyvendinant šią priemonę, buvo palaikomi ir plėtojami tarptautiniai ryšiai su Belgijos 

karalystės Flamandų žeme, Vokietija, Norvegija, Jungtinės Karalystės Velso žeme, Moldova ir Pietų 

Kaukazo valstybėmis, užsienio lietuvių jaunimo organizacijomis. Tarptautinis bendradarbiavimas buvo 

vykdomas šiomis temomis: kokybės standartų Įvedimas Į jaunimo darbuotojų/ jaunimo lyderių 

mokymą (-si); jaunimo atstovavimo struktūrų stiprinimas; darbo su jaunimu metodai; tarptautinis 

jaunimo bendradarbiavimas; geros patirties perėmimas bei jos pritaikymas; jaunimo informavimas ir 

dalyvavimas; jaunimo verslumo vystymas; darbas su jaunimu vietos savivaldos lygmenyje ir kt. 

Suorganizuota 13 tarptautinių renginių Lietuvoje, kuriuose dalyvavo 185 asmenys, bei 18 tarptautinių 

renginių užsienyje, kuriuose dalyvavo 77 asmenys.  

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl 

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo (toliau - Fondas), 2008 metais Departamentas pirmininkavo 
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Fondui, administravo Fondą ir Fondo lėšomis finansavo 31 projektą Lietuvoje bei 43 projektą 

Lenkijoje (bendras Fondo konkurso būdu finansuojamų projektų biudžetas - 535 797 eurų, iš jų 800 

000 Lt skirta iš LR biudžeto). Finansuotų projektų veikloje dalyvavo apie 3000 jaunų žmonių ir lyderių 

iš abiejų šalių. Be finansavimo konkurso jaunimo mainų projektams organizavimo, Departamentas 

organizavo Komiteto posėdžius (viso 3), mokymus organizacijoms, neturinčioms tarptautinių jaunimo 

mainų projektų Įgyvendinimo patirties, ieškančioms partnerių, organizacijoms, gavusioms finansavimą 

(projektų kokybės, Įvertinimo, t.t.).  

Lietuvos valstybinė jaunimo politika buvo atstovaujama ES Tarybos Jaunimo darbo grupėje, ES 

Įstaigų, atsakingų už jaunimo politiką, vadovų susitikimuose, Europos Tarybos ir Europos Sąjungos 

jaunimo ministrų konferencijose, Europos Tarybos koordinaciniame komitete, Europos jaunimo 

politikos žinių centro korespondentų tinkle, Europos jaunimo žinių tinkle, Europos jaunimo žinių 

ekspertų tinkle.  

2008 metais Europos Komisijai parengta ataskaita dėl geresnio jaunimo pažinimo.  

Departamentas išleido metodinĮ leidinĮ „Atviri jaunimo centrai“, išvertė Į lietuvių kalbą Europos 

Tarybos metodinĮ leidinĮ „Gyvoji biblioteka“, išvertė ir išleido lietuvių kalba Europos Tarybos ir 

Europos Komisijos rengtą jaunimo mokymų vadovo seriją „T-kit“ (10) dalių. 

 

4. uždavinys Sukurti, Įdiegti ir tobulinti jaunimo verslumo ugdymo priemones, teikti 

paramą jaunimo verslo pradžiai ir plėtrai, vykdyti jaunimo verslumo situacijos ir verslumo 

skatinimo stebėseną bei informuoti valstybės institucijas apie verslumo skatinimą Lietuvoje.  

Jaunimo reikalų departamentas yra viena iš institucijų, Įgyvendinančių Nacionalinę jaunimo 

verslumo ugdymo ir skatinimo 2008 – 2012 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2008 m. balandžio 2 d. nutarimu Nr. 339. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

Įpareigojo Įgyvendinti Nacionalinės jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo 2008 – 2012 metų 

programos Įgyvendinimo priemonių plano 1.1., 1.7, 2.6 ir 3.1 3.2 priemones. (Jaunimo reikalų 

departamento 2008 m. programos priemonėms buvo skirta 120 tūkst.Lt). 

 Įgyvendinant programos uždavinĮ „34.3. Vykdyti jaunimo verslumo situacijos ir verslumo 

skatinimo stebėseną, informuoti valstybės institucijas ir visuomenę apie verslumo skatinimą Lietuvoje“ 

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus Įsakymų yra patvirtinta darbo grupė iš Įvairių institucijų ir 

socialinių partnerių Į kurios sudėtĮ  Įeina Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Švietimo ir mokslo 

ministerijos, Ūkio, Žemės ūkio ministerijų, Lietuvos darbo biržos, VšĮ „Nacionalinės plėtros instituto, 

VšĮ „Verslo angelas“, VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“ bei asociacijų „Lietuvos jaunimo 

organizacijų taryba“, „AIESEC Lietuva“, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos verslo 

darbdavių konfederacija, „LPSK jaunimas“ bei Departamento atstovai. Darbo grupė sudaryta siekiant 

keistis aktualia informacija bei derinti ir koordinuoti Įvairių institucijų ir organizacijų nuomones ir 
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veiksmus jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo klausimais, taip pat stebėti jaunimo verslumo 

ugdymo ir skatinimo bei verslo situacijos pokyčius, skleisti informaciją bei teikti pasiūlymus dėl 

Programos siektinų tikslų ir uždavinių, bei Įvairių institucijų ir organizacijų bendradarbiavimo 

galimybių.  

Programos uždaviniui Įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas: 

1. Remti jaunimo projektus, skirtus jaunimo verslumo tyrimams, ugdymui bei 

informavimui 
  Pagal 1.7. priemonę „Plėtoti neformalųjĮ jaunimo verslumo ugdymą Įgyvendinant jaunimo ir su 

jaunimu dirbančių organizacijų projektus“  konkurso būdu finansavimas skirtas dešimties Įvairių 

jaunimo nevyriausybinių organizacijų projektų Įgyvendinimui. Konkursu buvo siekiama skatinti  

neformalųjĮ jaunimo verslumo ugdymą;  in formuoti visuomenę apie jaunimo verslumo situaciją ir 

galimybes pradėti verslą Lietuvoje; skatinti dalintis gerąja patirtimi jaunimo verslumo srityje. Projekto 

Įgyvendinimui skirta 100 tūkst. Lt. 

  

Pagal 2.6. priemonę ”Organizuoti jaunimo verslo tyrimų ir mokymo, dalijimosi gerąja patirtimi 

projektų rengimą“ bei pagal 3.3. priemonę „Organizuoti renginius, kuriuose valstybės institucijos ir 

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

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

renginius ar akcijas“ kartu su Švietimo ir mokslo ministerijos Pedagogų profesinės raidos centru 2008 

m. lapkričio mėnesĮ organizuota konferencija „Nacionalinė jaunimo verslumo skatinimo programa. 

Ekonomikos bei verslumo ugdymo perspektyvos“, kurios metu buvo pristatytos Programos 

Įgyvendinimo priemonės, jaunimo verslumo situacija Lietuvoje, aptartos praktinės verslumo ugdymo 

perspektyvos. 

Įgyvendinant šią priemonę buvo planuojamas informacinis seminaras „Nacionalinės jaunimo 

verslumo ugdymo ir skatinimo programos Įgyvendinimas savivaldybėse“. Renginio tikslas buvo aptarti 

Programos Įgyvendinimą savivaldybėse, pasidalinti gerąja patirtimi ugdant ir skatinant verslumą. 

Seminare turėjo dalyvauti Vilniaus apskrities savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriai, švietimo 

centrų atstovai, ekonomikos mokytojai, mokyklų administracijų atstovai bei verslumo konsultantai. Dėl 

susiklosčiusių aplinkybių finansinių metų pabaigoje Jaunimo reikalų departamentas šĮ renginĮ atšaukė.  

Pagal 3.1. priemonę „Atlikti tyrimus jaunimo verslumo ir jaunimo verslo situacijai Lietuvoje 

Įvertinti“ ir 3.2. priemonę „Atlikus tyrimus jaunimo verslumo ir jaunimo verslo situacijai Lietuvoje 

Įvertinti, parengti rekomendacijas, kaip skatinti jaunimo verslumą savivaldybėse, ir supažindinti su 

jomis savivaldybių atstovus“, atsižvelgiant Į susiklosčiusią finansinę situaciją valstybėje, tyrimai 

atskirai nebuvo užsakyti, tačiau buvo surinkta ir Jaunimo reikalų departamento internetinėje svetainėje 

publikuojama institucijų bei organizacijų jau vykdytų tyrimų ir analizių jaunimo verslumo ugdymo 

srityje duomenų bazė |http://www.jrd.lt/go.php/lit/Programos_igyvendinimas_2008_m./624/1. 

Priemonei lėšų neskirta. 
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Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais  

 

Rezultato vertinimo kriterijai: 

1. Jaunimo, dalyvaujančio jaunimo politikai Įgyvendinti skirtose priemonėse, skaičiaus didėjimas, 

lyginant su praėjusiais metais 2 proc. (buvo numatyta 4 proc.) (kriterijaus kodas R-09-01-01); 

2. Įvairių jaunimo organizacijų veiklose dalyvaujančio jaunimo dalis (nuo viso Lietuvos jaunimo 

skaičiaus), 15 proc. (buvo numatyta 16 proc.) (kriterijaus kodas R-09-01-05); 

 

Produkto vertinimo kriterijai: 

1. (1 uždavinio) suorganizuotų konferencijų, seminarų bei kitų renginių, skaičius – 62 (buvo planuoti 

32); 

2. (1 uždavinio) koordinuojamų tarpžinybinių ir tarpsektorinių darbo grupių, kuriose sprendžiami 

jaunimo klausimai, skaičius – 3 (buvo planuotos 3); 

3. (2 uždavinio) savivaldybių skaičius, kuriose yra sudarytos ir veikia Jaunimo reikalų tarybos ar kitos 

jaunimo asocijuotos struktūros – 49 (buvo numatyta 46);  

4. (2 uždavinio) finansuotų programų ir projektų, skirtų jaunimui, skaičius – 239 (buvo planuota 200);  

5. (2 uždavinio) jaunų asmenų, vykdančių jaunimui skirtas programas ir projektus, skaičius – 1139 

(buvo planuota 2200); 

6. (2 uždavinio) jaunų asmenų, dalyvavusių vykdomose programose ir projektuose, skaičius – 118919 

(buvo planuota 180000) ; 

7. (2 uždavinio) jaunimo organizacijų, aprūpintų biuro ir organizacine technika, skaičius – 34 (buvo 

planuota 25); 

8. (2 uždavinio) jaunimo ir su jaunimu dirbančių asmenų (tarnautojų, darbuotojų ar savanorių), 

dalyvavusių Įvairiuose mokymuose, susijusiuose su jaunimo politikos Įgyvendinimu, skaičius – 350 

(buvo planuota 350); 

9. (3 uždavinio) tarptautinių darbo grupių, kuriose atstovaujama Lietuvos jaunimo politikai, skaičius – 

8 (buvo planuotos 5); 

10. (3 uždavinio) Įgyvendinamų tarptautinio bendradarbiavimo protokolų, skaičius – 5 (buvo planuoti 

9); 

11. (3 uždavinio) suorganizuotų tarptautinių renginių, skirtų jaunimui ir su jaunimu dirbantiems 

asmenims, skaičius – 17 (buvo planuoti – 16); 

12. (4 uždavinio) Paremtų projektų, skirtų jaunimo verslumo tyrimams, ugdymui bei informavimui, 

skaičius – 10 (buvo planuoti – 8); 

 
III. PLANUOJAMOS ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIORITETINĖS 
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Siekti sudaryti jaunimui palankias teisines, ekonomines ir socialines sąlygas (atsižvelgiant Į 

Europos Tarybos ir Europos Komisijos dokumentuose apibrėžtus Jaunimo politikos prioritetus: 

savanorystė, jaunimo judumas, jaunimo Įsidarbinimas, dalyvavimas, geresnis jaunimo supratimas ir 

kt.): 

-  Rengti ir Įgyvendinti LR Vyriausybės programos Jaunimo politikos Įgyvendinimo 

dalies ir kitų jaunimui aktualių dalių priemones. 

- Skatinti jaunimo dalyvavimą bei didinti jaunimo užimtumą. Skatinti jaunimui 

patrauklių veiklos formų Įvairovę, atviro darbo bei kompleksinių priemonių su neorganizuotu, socialinę 

atskirtĮ patiriančiu, jaunimu plėtrą. Taip pat remti jaunimo ir su jaunimu dirbančių nevyriausybinių 

organizacijų veiklą, Įtraukiančią Į pozityvią veiklą kuo didesnĮ jaunų žmonių skaičių. 

- Plėtoti integruotą jaunimo politiką visais lygmenimis. Skatinti informacijos dalinimąsi, 

bendradarbiavimą ir bendrų veiklos gairių suderinimą tarp Įvairių institucijų ir organizacijų, kurios 

rengia Įvairias priemones ir vykdo Į jaunimą orientuotą veiklą. Užtikrinti sistemingą jaunimo situacijos 

stebėseną ir monitoringą.  

- Sudaryti palankias sąlygas jaunimo ir su jaunimu dirbančių nevyriausybinių 

organizacijų veiklos kokybei ir plėtrai. Numatoma tęsti jaunimui skirtų programų Įgyvendinimą bei 

finansuoti ilgalaikes programas, stiprinančias jaunimo nevyriausybinĮ sektorių bei projektus, 

skatinančius jaunimo socialinių Įgūdžių ugdymą. Skatinti nevyriausybinių jaunimo organizacijų veiklos 

plėtrą regionuose. 

 
 

1 lentelė. 2008 m. gautų paraiškų, finansuotų programų ir projektų bei skirtų lėšų 
paskirstymas pagal programas  

  
2008 SKELBTI PROGRAMŲ IR 

PROJEKTŲ KONKURSAI: 
Gauta 

paraiškų 
Paremta 
projektų 

Skirta lėšų 
Tūkst. Lt: 

Skirtų lėšų 
paskirstymas% 

1 
Jaunimo Koordinacinės veiklos ir jaunimo 
politikos plėtojimo tikslinės programos 1 1 350 10,61 

2 
Jaunimo organizacijų potencialo plėtojimo ir 
institucinės paramos programų 26 21 630 19,09 

3 

Regioninės jaunimo veiklos plėtojimo ir 
regioninių jaunimo organizacijų tarybų 
potencialo stiprinimo programų 17 17 200 6,06 

4 Jaunimo centrų veiklos programų 38 12 150 4,55 

5 Jaunimo veiklos kokybės gerinimo projektų 106 29 300 9,09 

6 
Jaunimo nusikalstamumo, psichologinių 
krizių ir smurto prevencijos projektų 43 14 180 5,45 

7 Jaunimo ugdymo sportine veikla projektų 145 42 187,3 5,68 

8 
Jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo 
plėtojimo projektų 136 55 302,7 9,17 

9 
Jaunimo verslumo ugdymo skatinimo 
projektų 26 10 100 3,03 

10 
Jaunimo atrankinės ir tikslinės 
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo 45 7 100 3,03 
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prevencijos projektų 

11 
2008 m. Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų 
fondo lėšomis finansuotų jaunimo mainų  57 31 800 24,24 

Iš viso: 640 239 3300 
 

100% 
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