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JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS  

2014-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Priemonės 

kodas 

Priemonės pavadinimas Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir / ar indėlio vertinimo 

kriterijai ir jų reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai 

(tūkst. litų), 

pavirtinti metų 

pradžioje 

 03.02. Programa „Jaunimo politikos įgyvendinimas“ 

03.02.01.02.01 

 

 

Įgyvendinti Nacionalinės jaunimo politikos 2011-2019 metų plėtros programos 2014-2016 metų priemonių plano priemones 96,0 VB 

1316,32 ESF  

1.1.3. Inicijuoti glaudų 

aukštųjų mokyklų ir verslo 

įmonių bendradarbiavimą, 

sudarant sąlygas 

studentams atlikti 

kokybišką praktiką 

Bendradarbiaujant su 

Švietimo ir mokslo 

ministerija, Ūkio ministerija 

prisidėti prie glaudaus 

bendradarbiavimo tarp 

aukštųjų mokyklų ir verslo 

įmonių 

Pateikti pasiūlymus dėl kokybiškos 

praktikos  – 1. 

 

Rezultatas: pateikti pasiūlymai dėl 

studentų praktikos užduočių 

formulavimo, siekiant užtikrinti 

kokybišką praktiką, kurios metu 

studentai įgytų kompetencijų, 

reikalingų dirbti pagal specialybę 

Jaunimo 

politikos plėtros 

ir programų 

įgyvendinimo 

skyrius 

II–IV ketv.  

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 

Pasirengimas įgyvendinti ES 

iniciatyvą „Jaunimo 

garantijos“  

Parengti atvirų jaunimo centrų  ir 

atvirų jaunimo erdvių jaunimui 

teikiamų paslaugų aprašymą – 1.  

 

Rezultatas: patvirtintas atvirų 

jaunimo centrų aprašas, kuris 

užtikrins, kad jauni žmonės gaus 

kokybiškas atviro darbo paslaugas, 

kurias teiks jaunimo darbuotojai  

Jaunimo 

politikos plėtros 

ir programų 

įgyvendinimo 

skyrius 

I–II 

ketv. 

 



 

 

sistemą plėtojant atvirą 

darbą su jaunimu per 

atvirus jaunimo centrus ir 

erdves 

jaunam žmogui  adaptuotose erdvėse 

jaunimui patraukliais ir suprantamais 

būdais, tėvai (globėjai) turės daugiau 

informacijos ir gaus grįžtamąjį ryšį 

dėl paslaugų / veiklų, kurias gauna jų 

vaikai (globotiniai) AJC / AJE. 

10 % iš 8700 į AJC / AJE veiklas 

įtrauktų jaunų žmonių gaus 

iniciatyvos „Jaunimo garantijos“ 

paslaugas 

1.1.10. Įgyvendinti 

Nacionalinę jaunimo 

savanoriškos veiklos 

programą ir užtikrinti jos 

tęstinumą 

Projekto „Jaunimo 

savanoriška tarnyba“ 

įgyvendinimas 

Projekto veiklose sudalyvavusių 

jaunų žmonių skaičius – 350. 

Mokymų savanorius priimančių 

organizacijų kuratoriams skaičius – 

10. 

Mokymų savanoriams skaičius – 22. 

Renginių, skirtų pritraukti jaunus 

žmones dalyvauti projekte, skaičius – 

105. 

 

Rezultatas: projekto metu jauni 

žmonės įgis darbo rinkai reikalingų 

organizacinių, socialinių 

kompetencijų, kels motyvaciją ir 

pasitikėjimą savimi 

Projekto 

„Jaunimo 

savanoriška 

tarnyba“  

vadovas 

I–IV ketv. 961,0 ESF 

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 

Bendradarbiavimas su 

Policijos departamentu 

Atlikti bendradarbiavimo su Policijos 

departamentu prie Vidaus reikalų 

ministerijos vertinimą – 1. 

Pasirašyti susitarimą su Policijos 

departamentu prie Vidaus reikalų 

ministerijos – 1. 

 

Rezultatas: įgyvendinant sutartį, 

kasmet 25 policijos darbuotojai 

pagerins savo kompetencijas darbui 

su jaunimu, tai leis jiems efektyviau 

dirbti su vaikais ir jaunimu, ypač 

probleminio elgesio, esančiu policijos 

Jaunimo 

politikos plėtros 

ir programų 

įgyvendinimo 

skyrius 

I–II ketv.  



 

 

įskaitoje 

1.5.2. Rengti ir skleisti 

informaciją, skatinančią 

jaunimą rinktis sveiką 

gyvenimo būdą ir elgtis 

pavyzdingai 

Bendradarbiavimas su 

Sveikatos apsaugos 

ministerija bei Narkotikų, 

tabako ir alkoholio kontrolės 

departamentu  prisidedant 

prie informacijos jaunimui 

skleidimo 

Sukurti informacinius pranešimus 

apie sveiką gyvenimo būdą ir 

pavyzdingą elgseną – 2. 

 

Rezultatas: su informacija apie sveiką 

gyvenimo būdą bus supažindinti 

svetainės www.zinauviska.lt 

lankytojai – 400000 jaunų žmonių 

Informacijos 

analizės ir 

tarptautinių 

ryšių skyrius 

II–IV ketv.  

Tobulinti neformaliojo 

vaikų švietimo 

finansavimo sistemą 

Bendradarbiaujant su 

Švietimo ir mokslo 

ministerija, teikti siūlymus 

dėl neformaliojo vaikų 

švietimo finansavimo 

sistemos tobulinimo 

Pateikti pasiūlymai dėl neformaliojo 

vaikų švietimo finansavimo sistemos 

tobulinimo – 1. 

Rezultatas: pateikti siūlymai prisidės 

prie vaikų neformaliojo švietimo 

sistemos praktinio įgyvendinimo 

regionuose 

Jaunimo 

politikos plėtros 

ir programų 

įgyvendinimo 

skyrius 

II–IV ketv.  

2.1.2. Tobulinti teisės 

aktus dėl neformaliojo 

ugdymo metu įgytų 

kompetencijų pripažinimo 

stojant į aukštąsias 

mokyklas ar integruojantis 

į darbo rinką, sukuriant 

per neformalųjį ugdymą 

įgytų kompetencijų 

pripažinimo sistemą 

Įgytų kompetencijų 

į(si)vertinimo vykdant 

savanorišką veiklą tvarkos 

aprašo parengimas 

Parengti įgytų kompetencijų 

į(si)vertinimo vykdant savanorišką 

veiklą tvarkos aprašą – 1. 

 

Rezultatas: jauni žmonės, kurie 

dalyvaus savanoriškose veiklose 2014  

metais ir vėliau, galės įsivertinti ir 

pripažinti kompetencijas, įgytas 

vykdant savanorišką veiklą, tai 

padidins jų konkurencingumą darbo 

rinkoje 

Informacijos 

analizės ir 

tarptautinių 

ryšių skyrius, 

Jaunimo 

politikos plėtros 

ir programų 

įgyvendinimo 

skyrius 

I–II ketv.  

2.1.4. Peržiūrėti ir, jei 

reikia, pakeisti, papildyti 

teisės aktus, kuriais 

valstybės institucijos ar 

savivaldybių 

administracijų padaliniai 

pagal kompetenciją būtų 

įpareigoti rinkti duomenis 

apie pasitraukusius iš 

Bendradarbiaujant su 

Švietimo ir mokslo 

ministerija, Socialinės 

apsaugos ir darbo 

ministerija, Švietimo 

informacinių technologijų 

centru rengiami  pasiūlymai 

dėl vaikų, per anksti 

pasitraukusių iš švietimo 

Pateikti pasiūlymus dėl socialinių 

partnerių veiksmų, leisiančių vaikus, 

per anksti pasitraukusius iš švietimo 

sistemos, sugrąžinti į mokyklas. 

 

Rezultatas: vietos bendruomenių ir 

NVO atstovai įsitrauks į veiklas, 

rengs projektus, užtikrinančius jaunų 

žmonių, pasitraukusių iš švietimo 

Informacijos 

analizės ir 

tarptautinių 

ryšių skyrius 

II–III ketv.  

http://www.zinauviska.lt/


 

 

švietimo sistemos vaikus 

ir jaunimą, skatinti 

socialinių partnerių ir 

nevyriausybinių 

organizacijų bendrus 

veiksmus dėl per anksti iš 

švietimo sistemos 

pasitraukusių vaikų ir 

jaunimo užimtumo ir 

grąžinimo į mokyklas 

sistemos, sugrąžinimo į 

mokyklas, pasitelkiant 

nevyriausybinio sektoriaus 

atstovus 

 

sistemos, resocializaciją ir 

sugrąžinimą į mokyklas 

2.3.1. Teikti metodinę, 

informacinę ir kitokią 

pagalbą, padedančią 

stiprinti bendrojo ugdymo 

programas 

įgyvendinančiose 

mokyklose veikiančią 

mokinių savivaldą 

Mokinių savivaldos 

stiprinimas 

bendradarbiaujant su 

Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija, Švietimo ir 

mokslo ministerija, Lietuvos 

moksleivių sąjunga, 

Lietuvos jaunimo 

organizacijų taryba  

Pateikti pasiūlymus dėl metodinės, 

informacinės pagalbos teikimo – 1. 

 

Rezultatas: apibrėžta asmenų, 

atsakingų už moksleivių savivaldą 

savivaldybėse ir mokyklose, 

kompetencija, jiems sudarytos 

sąlygos nuolat kelti savo kvalifikaciją 

Jaunimo 

politikos plėtros 

ir programų 

įgyvendinimo 

skyrius 

I–III ketv.  

2.3.2. Ugdyti jaunimo 

saugaus ir teisėto darbo 

įgūdžius, rengiant 

konsultacijas, seminarus ir 

kitus edukacinius 

renginius 

Bendradarbiaujant su 

Valstybine darbo inspekcija, 

Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija metodiškai 

stiprinti jaunimo ir su 

jaunimu dirbančias 

organizacijas 

Suorganizuoti  edukacinę veiklą apie 

jaunimo saugų ir teisėtą darbą – 1. 

Konsultuotų jaunimo ir su jaunimu 

dirbančių organizacijų skaičius – 10. 

 

Rezultatas: 200 jaunų žmonių 

patraukliais ir suprantamais būdais 

pristatyta informacija apie legalų ir 

saugų darbą, kurią jie skleis 

organizacijose, mokyklose ir vietos 

bendruomenėse 

Jaunimo 

politikos plėtros 

ir programų 

įgyvendinimo 

skyrius 

I–IV ketv.  

3.1.2. Įgyvendinti jaunimo 

darbuotojų sertifikavimo 

metodiką 

Jaunimo darbuotojo 

sertifikato pripažinimo 

užtikrinimas 

ir Jaunimo darbuotojų 

sertifikavimo metodikos 

tobulinimas 

Pateikti pasiūlymus dėl jaunimo 

darbuotojo pripažinimo užtikrinimo -

1. 

Peržiūrėti ir pagal poreikį inicijuoti 

jaunimo darbuotojų sertifikavimo 

metodikos tobulinimą – 1. 

Suorganizuotų kvalifikacijos kėlimo 

mokymų skaičius – 12. 

Jaunimo 

politikos plėtros 

ir programų 

įgyvendinimo 

skyrius; 

Projekto 

„Integruotos 

jaunimo 

I–IV ketv. 200,0 ESF 



 

 

Sertifikuotų jaunimo darbuotojų 

skaičius – 150. 

 

Rezultatas: daugiau sertifikuotų 

jaunimo darbuotojų leis didinti 

kokybiškas atviro darbo paslaugas 

gaunančio jaunimo skaičių: 1 jaunimo 

darbuotojas nuolat individualiai dirba 

su 15 jaunų žmonių, o iš viso įtraukia 

apie 80. Jauni žmonės gauna 

kokybiškas ugdomąsias laisvalaikio 

užimtumo paslaugas, užtikrinamas jų 

informavimas, konsultavimas, 

siuntimas pas specialistus, 

atskleidžiami ir vystomi jaunų 

žmonių gebėjimai, keičiamas jų 

požiūris į mokymąsi ir darbą 

politikos plėtra“ 

vadovas 

3.2.1. Plėtoti esamus ir 

kurti naujus atvirus 

jaunimo centrus ir erdves 

Projekto „Integruotos 

jaunimo politikos plėtra“ 

įgyvendinimas 

Mokomieji vizitai į atvirus jaunimo 

centrus – 3. 

 

Rezultatas: norinčių kurti atvirus 

jaunimo centrus ir erdves 

savivaldybių atstovai susipažins su jų 

veiklos organizavimu, jaunimo 

pritraukimu į centrų ir erdvių veiklą, 

perims gerąją patirtį 

Projekto 

„Integruotos 

jaunimo 

politikos plėtra“ 

vadovas 

I–III ketv. 17,1 ESF 

3.2.2. Organizuoti 

metodinės ir informacinės 

pagalbos teikimą atviriems 

jaunimo centrams ir 

erdvėms 

Atvirų jaunimo centrų ir 

erdvių plėtojimas ir naujų 

savivaldybėse kūrimo 

iniciavimas 

 

Konsultuotų institucijų, organizacijų 

skaičius – 60. 

Organizuoti mokymus vaikų dienos 

centrų vadovams ir darbuotojams, 

planuojantiems steigti atviras erdves 

jaunimui – 1. 

Organizuoti renginius kultūros 

įstaigų, vietos veiklos grupių 

atstovams, planuojantiems steigti 

atviras erdves jaunimui – 2. 

Parengti atvirą darbą Lietuvoje 

įgyvendinančių įstaigų ir organizacijų 

Jaunimo 

politikos plėtros 

ir programų 

įgyvendinimo 

skyrius 

I–IV ketv. 40 VB 

 

 

 

 



 

 

duomenų baze – 1. 

 

Rezultatas:  daugiau kaip 100 su 

jaunimu dirbančių įstaigų atstovų, 

ketinančių įsteigti atviras erdves 

jaunimui kultūros, švietimo, 

socialinėse įstaigose, vietos 

bendruomenėse bus supažindinti su 

atvirų erdvių veiklos organizavimo 

principais ir metodais 

Atvirą darbą su jaunimu 

jaunimo centruose ir erdvėse 

dirbančių specialistų 

metodinis palaikymas 

Seminarų apie atviro darbo kokybę, 

saugų ir teisėtą atvirą darbą su 

jaunimu skaičius – 2. 

Grupinių ir individualių konsultacijų, 

2014 m. finansuotų atvirų jaunimo 

centrų ir erdvių darbuotojams, 

skaičius – 10. 

 

Rezultatas:  atviruose jaunimo 

centruose ir erdvėse dirbantys 

specialistai išmoks savo darbe spręsti 

nestandartines situacijas, patobulins 

savo kompetencijas dirbant su 

sudėtingais klientais 

Jaunimo 

politikos plėtros 

ir programų 

įgyvendinimo 

skyrius 

I–IV ketv. 

3.2.3. Konkurso būdu 

remti atvirų jaunimo 

centrų ir erdvių veiklos 

projektus, kurie skatintų 

jaunus žmones tobulėti 

socialinėje, edukacinėje ir 

asmeninėje srityse 

Atvirų jaunimo centrų ir 

erdvių veiklų finansavimo 

konkursų organizavimas ir 

projektų stebėsena 

Vizituotų centrų ir erdvių skaičius – 

20. 

 

Rezultatas: 8600 jaunų žmonių gaus 

laisvalaikio užimtumo paslaugas savo 

gyvenamojoje vietoje arba netoli jos. 

Taip pat bus užtikrinamas iniciatyvos 

„Jaunimo garantijos“ įgyvendinimas 

– nedirbantiems, nesimokantiems ir 

mokymuose nedalyvaujantiems 

jauniems žmonėms per AJC / AJE 

veiklą bus suteikti iniciatyvos 

„Jaunimo garantijos“ pasiūlymai 

Jaunimo 

politikos plėtros 

ir programų 

įgyvendinimo 

skyrius 

I–IV ketv.  



 

 

3.3.2. Organizuoti 

jaunimui švietėjišką 

veiklą, skirtą skatinti 

jaunus žmones puoselėti 

tvarius santykius, brandų 

apsisprendimą kurti 

šeimas, ugdyti toleranciją 

bei dialogo kultūrą, 

puoselėti kartų santarvę 

Bendradarbiaujant su 

Lietuvos tėvų forumu, 

Šeimos santykių institutu, 

savivaldybių šeimų 

tarybomis prisidėti prie 

jaunimo skatinimo kurti 

šeimas, ugdyti toleranciją, 

puoselėti kartų santarvę 

Parengti pasiūlymus dėl programos, 

skatinančios jaunus žmones puoselėti 

tvarius santykius, brandų 

apsisprendimą kurti šeimas, ugdyti 

toleranciją bei dialogo kultūrą, 

puoselėti kartų santarvę, tęstinumo 

užtikrinimo – 1. 

 

Rezultatas: parengti siūlymai 

Jaunimo 

politikos plėtros 

ir programų 

įgyvendinimo 

skyrius 

I–III ketv.  

3.5.1. Remti projektus, 

skirtus atsakingumui ir 

tėvystės įgūdžiams 

formuoti ir pozityvių 

auklėjimo metodų sklaidai 

šeimoje, skatinant jaunimo 

socialinę atsakomybę 

Jaunimo socialinės 

atsakomybės skatinimo 

projektų 2014 m. 

finansavimo konkurso 

organizavimas ir projektų 

įgyvendinimo stebėsena 

Finansuoti ne mažiau 5 projektus. 

Vizituotų projektų skaičius – 2. 

 

Rezultatas: 300 jaunų žmonių bus 

suteikta informacija ir žinios, kurių 

reikia tėvystės įgūdžiams formuoti ir 

vaikams auklėti  

Jaunimo 

politikos plėtros 

ir programų 

įgyvendinimo 

skyrius 

I–IV ketv.  

4.1.1. Įgyvendinti 

programas, skirtas jaunų 

žmonių narystei jaunimo 

organizacijose ir 

organizacijose, 

vienijančiose kitas 

jaunimo organizacijas, 

jaunimo iniciatyvoms 

finansuoti 

Jaunimo ir su jaunimu 

dirbančių organizacijų 

programų finansavimo 

konkursų nuostatų projekto 

parengimas, skelbimas ir 

projektų stebėsena 

Finansuoti ne mažiau 30 programų. 

Vizituotų programų skaičius – 6. 

 

Rezultatas: 16000 jaunų žmonių 

dalyvaus finansuotų jaunimo 

organizacijų programų veiklose, bus 

susipažįstama su programų veiklomis, 

jaunimo organizacijos gaus grįžtamąjį 

ryšį dėl savo veiklos organizavimo 

Jaunimo 

politikos plėtros 

ir programų 

įgyvendinimo 

skyrius 

I–IV ketv.  

4.1.2. Įgyvendinti jaunimo 

ir su jaunimu dirbančių 

organizacijų veiklos 

kokybės gerinimo sistemą 

Projekto „Integruotos 

jaunimo politikos plėtra“ 

įgyvendinimas 

Remiantis Jaunimo organizacijų 

veiklos kokybės gerinimo metodika, 

suteikti veiklos kokybės gerinimo 

paslaugas jaunimo organizacijoms – 

2. 

 

Rezultatas: sustiprinus organizacijas 

jaunų žmonių, priklausančių jaunimo 

organizacijoms, padaugės 1 proc., jie 

tobulins socialines ir organizacines 

kompetencijas, kurias vėliau pritaikys 

darbinėje veikloje 

Projekto 

„Integruotos 

jaunimo 

politikos plėtra“ 

vadovas 

I– IV ketv. 133,22 ESF 



 

 

4.2.2. Plėtoti jaunimo ir 

vietos bendruomenių 

partnerystę, atsižvelgiant į 

jaunimo interesus, 

poreikius ir įtraukiant 

jaunimą į vietos 

bendruomenių problemų 

sprendimo procesus 

Bendradarbiaujant su Žemės 

ūkio ministerija, Vietos 

veiklos grupių tinklu skatinti 

jaunimo ir vietos 

bendruomenių partnerystę 

Surengti susitikimą ir pateikti  

siūlymus dėl bendradarbiavimo 

stiprinimo Žemės ūkio ministerijai, 

Vietos veiklos grupių tinklui, 

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybai 

– 1. 

 

Rezultatas: pateikti konkretūs 

pasiūlymai dėl jaunų žmonių 

įtraukimo į vietos bendruomenių, 

vietos veiklos grupių, sprendimo 

priėmimo, įgyvendinimo ir 

stebėsenos procesus būdų ir metodų 

Jaunimo 

politikos plėtros 

ir programų 

įgyvendinimo 

skyrius 

I–II ketv.  

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 

Užsienio lietuvių jaunimo 

bendrų veiklų su Lietuvos 

jaunimo nevyriausybinėmis 

organizacijomis 

įgyvendinimas 

Organizuoti bendras Lietuvos 

jaunimo organizacijų ir užsienio 

lietuvių jaunimo veiklas – 2. 

 

Rezultatas: bus puoselėjami ir 

stiprinami ryšiai su užsienyje 

gyvenančiais jaunais lietuviais, rasti 

būdai, kaip Lietuvoje pritaikyti jų  

idėjas ir įgytą patirtį 

Informacijos 

analizės ir 

tarptautinių 

ryšių skyrius 

I–IV ketv. 15,0 VB 

4.5.2. Vykdyti jaunimo 

politiką reglamentuojančių 

teisės aktų ir programų 

įgyvendinimo stebėseną, 

vertinimą, teikti ir priimti 

rekomendacijas dėl teisės 

aktų vykdymo, pakeitimo 

Pasiūlymų dėl teisės aktų, 

reglamentuojančių jaunimo 

politiką, įgyvendinimo 

tobulinimo teikimas  

Pateikti pasiūlymus Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijai dėl 

teisės aktų ir programų vykdymo  – 1. 

 

Rezultatas: pakeista jaunimo politikos 

vertinimo metodika padės 

visapusiškiau ir išsamiau įvertinti 

visus jaunimo politikos indikatorius ir 

temas, todėl tiek savivaldybės, tiek ir 

valstybės institucijos gaus aiškesnį 

grįžtamąjį ryšį dėl savo vykdomų 

veiklų stipriųjų ir silpnųjų pusių, 

jaunimo poreikių ir lūkesčių atitikimo 

Jaunimo 

politikos plėtros 

ir programų 

įgyvendinimo 

skyrius, 

Informacijos 

analizės ir 

tarptautinių 

ryšių skyrius 

I–II ketv.  

5.1.1. Sukurti ir 

įgyvendinti vieningą 

jaunimo informavimo ir 

Jaunimo informavimo ir 

konsultavimo taškų plėtra  

 

Organizuoti mokymus, skirtus 

jaunimo informavimo ir 

konsultavimo  

Informacijos 

analizės ir 

tarptautinių 

II–IV ketv. 20,0 VB 



 

 

konsultavimo sistemą, kuri 

apimtų nacionalinį ir 

vietos savivaldos lygmenis 

darbuotojų kompetencijoms kelti – 2. 

 

Rezultatas: Bus sukurta 10 naujų 

informavimo ir konsultavimo taškų 

savivaldybėse. Iš viso apie 9000 

jaunų žmonių papildomai savo 

savivaldybėse gaus informaciją ir 

konsultacijas šiomis temomis: 

užimtumas ir mokymasis, mobilumas, 

laisvalaikis, savanorystė ir 

dalyvavimas, sveikata, jaunų šeimų 

poreikiai, finansinis raštingumas, 

psichologinė ir socialinė pagalba 

ryšių skyrius 

5.1.2. Rengti ir skleisti 

informaciją, skatinančią 

geresnį visuomenės 

supratimą apie jaunimą   

Informacijos jaunimui ir 

apie jaunimą rengimas ir 

sklaida 

 

Suorganizuoti spaudos konferenciją, 

kurioje su jaunimu dirbantys asmenys 

pristatytų savo veiklą žiniasklaidoje – 

1. 

Nacionalinėje ir regioninėje spaudoje 

leisti publikacijas, pristatančias 

jaunimo veiklą ir jaunimo dalyvavimą 

priimant jam aktualius sprendimus – 

9. 

 

Rezultatas: pristatytos jaunų žmonių 

ir su jaunimu dirbančių asmenų 

organizuojamos veiklos ir jų 

rezultatai 

Informacijos 

analizės ir 

tarptautinių 

ryšių skyrius; 

projekto 

„Integruotos 

jaunimo 

politikos plėtra“ 

vadovas 

I–IV ketv. 

 

10,0 VB 

5,0 ESF 

5.2.1. Rengti išsamią 

statistinę informaciją apie 

jaunimo iki 29 metų 

amžiaus padėtį Lietuvoje 

ir ją analizuoti 

Statistinės medžiagos 

analizavimas jaunimo 

politikos įgyvendinimo 

srityse pagal poreikį bei 

pateikimas Socialinės 

apsaugos ir darbo 

ministerijai 

Bendradarbiaujant su tyrėjų tinklu, 

atlikti statistinių duomenų apie 

jaunimą analizę – 1. 

 

Rezultatas: analizės duomenys bus 

naudojami rengiant planavimo 

dokumentus ir ataskaitas, teikiant 

informaciją ir pasiūlymus pagal 

kompetenciją institucijoms ir 

įstaigoms 

Informacijos 

analizės ir 

tarptautinių 

ryšių skyrius 

I–IV ketv.  



 

 

5.2.2. Remiantis Ilgalaike 

jaunimo problematikos 

tyrimų koncepcija vykdyti 

jaunimo padėties 

stebėseną Lietuvoje 

Siūlymų jaunimo politikos 

klausimais susijusioms 

institucijoms teikimas 

remiantis lyginamąja 

jaunimo problematikos 

tyrimų duomenų analize  

Remiantis lyginamąja jaunimo 

problematikos tyrimų duomenų 

analize pateikti pasiūlymus 

atsakingoms institucijoms dėl 

jaunimui aktualių problemų 

sprendimo – 4. 

 

Rezultatas: pateikti pasiūlymai 

valstybės institucijoms dėl 

problemiškiausių jaunimo politikos 

sričių situacijos gerinimo 

Jaunimo 

politikos plėtros 

ir programų 

įgyvendinimo 

skyrius, 

Informacijos 

analizės ir 

tarptautinių 

ryšių skyrius 

II–III ketv.  

5.2.3. Koordinuoti 

periodiškai visose 

savivaldybėse vykdomą 

jaunimo politikos kokybės 

vertinimą ir stebėseną bei 

vykdyti faktais ir žiniomis 

grįstą regioninės jaunimo 

politikos įgyvendinimą 

Konsultacijų teikimas 

jaunimo politikos kokybės 

vertinimo metodikos 

praktinio taikymo 

klausimais 

Pagal poreikį teikti konsultacijas 

savivaldybių administracijos 

atstovams dėl atnaujintos jaunimo 

politikos kokybės vertinimo 

metodikos  savivaldybėse taikymo. 

 

Rezultatas: kokybiškai atlikti 

savivaldybėse jaunimo politikos 

kokybės vertinimai, kurių duomenys 

bus panaudojami rengiant 

savivaldybių planavimo dokumentus 

ir jų stebėsenai  

Jaunimo 

politikos plėtros 

ir programų 

įgyvendinimo 

skyrius, 

Informacijos 

analizės ir 

tarptautinių 

ryšių skyrius 

II–IV ketv.  

5.2.4. Palaikyti jaunimo 

reikalų tyrėjų tinklą 

Bendradarbiavimas su 

universitetais 

 

Organizuoti renginius, skirtus faktais 

ir žiniomis grįstos jaunimo politikos 

formavimui ir įgyvendinimui 

pasitelkiant tyrėjus – 1. 

Įtraukti į jaunimo tyrėjų tinklą 20 

tyrėjų. 

Parengti pasiūlymus dėl jaunimo 

tyrėjų veiklos modelio – 1. 

 

Rezultatas: Jaunimo tyrėjų tinklo 

sukūrimas leis kryptingai ir 

nuosekliai tyrinėti tiek jauniems 

žmonėms vykstančius procesus, 

pokyčius, tiek jauniems žmonėms 

aktualius klausimus, problemas, joms 

Informacijos 

analizės ir 

tarptautinių 

ryšių skyrius 

 

I–IV ketv. 

 

11,0 VB 

 



 

 

spręsti įgyvendinamų programų, 

priemonių veiklų efektyvumą 

5.2.5. Vykdyti 

savivaldybių jaunimo 

problemų sprendimo planų 

įgyvendinimo stebėseną ir 

užtikrinti jų įgyvendinimo 

tęstinumą 

Jaunimo problemų 

sprendimo planų, kurie 

patvirtinti savivaldybėse, 

įgyvendinimo stebėsena 

Organizuoti jaunimo problemų 

sprendimo planų įgyvendinimo 

stebėseną, pagal poreikį tikslinti 

planų rodiklius. 

 

Rezultatas: parengta analizė apie 

savivaldybių jaunimo problemų 

sprendimo planų  įgyvendinimą 2013 

m., duomenų surinkimas, 

apibendrinimas ir pateikimas 

Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijai 

Jaunimo 

politikos plėtros 

ir programų 

įgyvendinimo 

skyrius, 

Informacijos 

analizės ir 

tarptautinių 

ryšių skyrius 

II–IV ketv.  

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 

Skatinti tarptinstitucinį ir 

tarpžinybinį 

bendradarbiavimą, siekiant 

darbo rinkos paslaugas teikti 

ne tik Lietuvos darbo biržos 

patalpose   

Pateikti rekomendacijas Lietuvos 

darbo biržai, Lietuvos darbo biržos 

teritoriniams padaliniams dėl 

susitarimų pasirašymo tarp teritorinės 

darbo biržos, darbdavių, NVO, 

mokymo įstaigų ir savivaldybių dėl 

kokybiškų iniciatyvos „Jaunimo 

garantijos“ įgyvendinimo 

savivaldybės lygmenyje. 

 

Rezultatas: darbo rinkos elektroninės 

paslaugos savivaldybėse jauniems 

žmonėms teikiamos daugiau įstaigų ir 

organizacijų ir jaunimo lankomų 

Jaunimo 

politikos plėtros 

ir programų 

įgyvendinimo 

skyrius 

I–III ketv.  



 

 

vietų 

5.3.4. Parengti Regioninės 

jaunimo politikos 

stiprinimo programą 

Pateikti siūlymus dėl 

Regioninės jaunimo 

politikos stiprinimo 

programos projekto  

Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijai pateikti pasiūlymus dėl 

regioninės jaunimo politikos 

stiprinimo programos – 1. 

 

Rezultatas: pateikti pasiūlymai dėl 

Regioninės politikos stiprinimo 

programos analizės,  uždavinių ir 

priemonių plano  

Jaunimo 

politikos plėtros 

ir programų 

įgyvendinimo 

skyrius 

I ketv.  

03.02.01.01.01 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 

Tarpžinybinio 

bendradarbiavimo 

užtikrinimas ir plėtra 

nacionaliniu ir vietos 

lygmeniu su valstybinėmis 

institucijomis, 

nevyriausybinėmis jaunimo 

ir su jaunimu dirbančiomis 

organizacijomis 

Pasirašytų keturšalių 

bendradarbiavimo protokolų dėl 

jaunimo politikos įgyvendinimo 

savivaldybėse skaičius – 12. 

Atstovavimas jaunimui darbo 

grupėse, sudarytose prie įvairių 

ministerijų, departamentų, 

organizacijų – 6. 

Organizuoti mokymus savivaldybių 

jaunimo reikalų taryboms, skirtus  jų 

veiklos kokybei gerinti – 40. 

Organizuoti mokymus regioninių 

jaunimo organizacijų taryboms, 

skirtus jų veiklos kokybei gerinti – 

15. 

Organizuoti Jaunimo reikalų tarybos 

posėdžius – pagal poreikį. 

 

Rezultatas: valstybės ir savivaldybių 

institucijos ir įstaigos gauna 

argumentuotą jaunimo poziciją ir 

pasiūlymus dėl jų priimamų 

sprendimų, įgyvendinamų priemonių 

ir veiklų, skirtų jaunimui.  

Į savivaldybių jaunimo reikalų tarybų 

sudėtį įtraukti savivaldybių 

Jaunimo 

politikos plėtros 

ir programų 

įgyvendinimo 

skyrius 

I–IV ketv. 220,0 VB 

661,7 ESF 

 



 

 

administracijų ir savivaldybių tarybų 

bei administracijos atstovai tobulina 

kompetencijas jaunimo politikos 

įgyvendinimo klausimais. Jaunimas 

labiau įsitraukia į įvairių planavimo 

dokumentų (ilgalaikės savivaldybės 

strategijos, regioninio plėtros plano, 

VVG strategijos) rengimą, 

įgyvendinimą ir stebėseną 

Jaunimo situacijos 

stebėsena, jaunimo 

informavimo bei pozityvaus 

įvaizdžio apie jaunimo 

veiklą skleidimas 

Išleisti leidiniai apie jaunimo politiką 

Lietuvoje – 2. 

Susisteminti informaciją apie kitų 

institucijų atliekamus tyrimus 

jaunimo srityje – 1. 

 

Rezultatas: visuomenė nuolat 

informuojama apie jaunimo politikos 

formavimo ir įgyvendinimo procesus, 

atliekamus tyrimus, renkamus 

duomenis ir jų panaudojimą 

planuojant naujas veiklas 

Informacijos 

analizės ir 

tarptautinių 

ryšių skyrius 

 

I–IV ketv. 

 

Tarptautinių protokolų, 

projektų įgyvendinimas ir 

tarptautinių renginių 

organizavimas, dalyvavimas 

tarptautinėse darbo grupėse 

bei susitikimuose 

Tarptautinio bendradarbiavimo 

protokolų, pasirašytų su Vokietijos 

Federacine Respublika ir Belgijos 

Karalystės Flamandų žeme, Latvija 

bei Estija, skaičius – 2. 

Tarptautinių renginių skaičius –  9. 

Posėdžių ir susitikimų skaičius, 

atstovaujant Lietuvos jaunimo 

politikai (dalyvavimas Europos 

jaunimo politikos pažinimo tinklo 

susitikimuose, kokybiško darbo su 

jaunimu ES šalyse sistemos ir kt. ) – 

14. 

 

Rezultatai: perimama ir pritaikoma 

tarptautinė geroji patirtis 

savivaldybėse atviro darbo su 

Direktoriaus 

pavaduotojas, 

Informacijos 

analizės ir 

tarptautinių 

ryšių skyrius 

I–IV ketv.  



 

 

jaunimu srityje.  

Lietuvos pozicijai atstovaujama 

tarptautinėse darbo grupėse ir 

susitikimuose, pateikiami pasiūlymai 

rengiamų dokumentų projektams 

Stepono Batoro Lietuvos ir 

Vengrijos jaunimo 

bendradarbiavimo fondo ir  

Lietuvos ir Lenkijos 

jaunimo mainų fondo 

administravimas 

Organizuoti Stepono Batoro Lietuvos 

ir Vengrijos jaunimo 

bendradarbiavimo fondo posėdį 

Lietuvoje – 1. 

Organizuoti renginį, skirtą Stepono 

Batoro Lietuvos ir Vengrijos jaunimo 

bendradarbiavimo fondui plėtoti – 1. 

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų 

fondo lėšomis finansuoti ne mažiau 

15 jaunimo projektų Lietuvoje; 

 

Rezultatas: suorganizuotas Stepono 

Batoro Lietuvos ir Vengrijos jaunimo 

bendradarbiavimo fondo komiteto 

pirmasis posėdis Lietuvoje; susitarta 

dėl Fondo veiklų Vengrijoje ir 

Lenkijoje administravimo;  užtikrinta 

projektų finansavimo konkursų 

organizavimo, remiamų veiklų, 

projektų atrankos procedūrų ir 

finansuotų projektų priežiūra 

Direktoriaus 

pavaduotojas, 

Informacijos 

analizės ir 

tarptautinių 

ryšių skyrius 

I–IV ketv. 

03.02.01.06.01 Remti užsienio lietuvių, 

tarp jų ir jaunimo 

organizacijų, veiklą, skirtą 

lietuvybei, 

bendruomeniškumui, 

Lietuvoje ir užsienyje 

gyvenančių lietuvių 

bendradarbiavimui 

puoselėti, įgyvendinant 

„Globalios Lietuvos“ – 

užsienio lietuvių 

įsitraukimo į valstybės 

Lietuvos jaunimui užsienyje 

atstovaujančių organizacijų 

organizacinių kompetencijų 

/ gebėjimų stiprinimas; 

remti projektus, skirtus 

lietuvybei, 

bendruomeniškumui, 

Lietuvoje ir užsienyje 

gyvenančių lietuvių 

bendradarbiavimui skatinti 

Organizuoti ir remti projektus, 

iniciatyvas ir kitokius renginius, 

skirtus užsienyje gyvenančių lietuvių 

jaunimo tarpusavio 

bendradarbiavimui skatinti, jų 

tautiniam tapatumui išsaugoti – 2. 

Užsienio lietuvių organizacijų, 

kurioms suteiktos gebėjimų 

stiprinimo paslaugos, skaičius – 7. 

Atlikti 2011–2013 metais vykdytų 

mokymų ir konsultacijų Lietuvos 

jaunimui užsienyje atstovaujančių 

Informacijos 

analizės ir 

tarptautinių 

ryšių skyrius 

I–IV ketv. 63,0VB 



 

 

gyvenimą – kūrimo 2011–

2019 metų programos 

įgyvendinimo 2012–2014 

metų tarpinstitucinį 

veiklos planą 

organizacijų poveikio analizę – 1. 

 

Rezultatas: ne mažiau kaip 800 

užsienyje gyvenančių jaunų lietuvių 

įsitraukia į organizacijų veiklas, 

kurios padeda išsaugoti ir stiprinti 

ryšius su Lietuva. Lietuvos piliečiai, 

gyvenantys užsienyje, turės galimybę 

savo žinias ir gerąją patirtį perduoti 

savivaldybėms, iš kurių jie yra kilę. 

Gautas grįžtamasis ryšys apie 2011–

2013 metais vykdytų mokymų ir 

konsultacijų efektą užsienio lietuvių 

jaunimo organizacijoms 

04.02.01.01.09 Įgyvendinti 4.2 programos 

,,Socialinės aprėpties 

stiprinimas“ 

Nediskriminavimo 

skatinimo 2012–2014 

metų tarpsinstitucinio 

veiklos plano priemonę 

Mokymų organizavimas 

jaunimo ir su jaunimu 

dirbančių organizacijų 

lyderiams ir savanoriams 

apie diskriminacijos rūšis, 

formas, diskriminavimo 

prevenciją ir pagarbos 

ugdymą dirbant su jaunais 

žmonėmis 

Organizuoti pasirinktoje probleminėje 

Lietuvos teritorijoje jaunimo 

mokymus nediskriminavimo 

skatinimo, tolerancijos ir pagarbos 

žmogui ugdymo klausimais – 2 

 

Rezultatas: 50 mokymuose 

dalyvavusių asmenų įgytas žinias 

pritaikys organizuodami mokymus ir 

veiklas bendraamžiams savo 

bendruomenėse 

Jaunimo 

politikos plėtros 

ir programų 

įgyvendinimo 

skyrius 

II–IV ketv. 20,0 VB 

03.02.01.02.03 Užtikrinti jaunimo 

politikos priemonių 

įgyvendinimą, sudarant 

sąlygas Jaunimo reikalų 

departamento veiklai 

Jaunimo reikalų 

departamentui pavestų 

programų ir priemonių 

įgyvendinimas ir ataskaitų 

Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijai teikimas; 

pasiūlymų teikimas 

Socialinės apsaugos  ir 

darbo ministerijai dėl 

rengiamų  teisės aktų ir 

planavimo dokumentų 

projektų; 

finansavimo konkursų 

Programų ir tarpinstitucinių planų, 

kurių priemones įgyvendina Jaunimo 

reikalų departamentas, skaičius – 5. 

Įgyvendinamų Jaunimo reikalų 

departamentui pavestų priemonių 

skaičius – 35. 

Pateiktų pasiūlymų dėl galiojančių 

teisės aktų ir rengiamų teisės aktų bei 

planavimo dokumentų projektų 

skaičius – 4. 

Organizuoti projektų finansavimo 

konkursai, projektų atranka ir 

ekspertų grupių pasiūlymai dėl 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas; 

Jaunimo 

politikos plėtros 

ir programų 

įgyvendinimo 

skyrius, 

Informacijos 

analizės ir 

tarptautinių 

ryšių skyrius, 

Finansų skyrius. 

I–IV ketv. 899,0 VB 



 

 

nuostatų rengimas, konkursų 

organizavimas, skelbimas ir 

projektų atranka; 

raštų, pasiūlymų 

nagrinėjimas pagal 

kompetenciją; 

informacijos ir konsultacijų 

teikimas institucijoms, 

įstaigoms, organizacijoms ir 

privatiems piliečiams pagal 

kompetenciją; 

viešųjų pirkimų 

administravimas 

finansuotinų  ir nefinansuotinų 

projektų – 8. 

Suorganizuotų mokymų skaičius – 

19. 

Išnagrinėtų ir atsakytų raštų skaičius 

– 500. 

Tiesioginės konsultacijos bei 

konsultacijos telefonu ir el. paštu – 

pagal poreikį. 

Viešųjų pirkimų organizavimas – 

pagal poreikį. 

 

Rezultatas: departamento 

kompetencijai priskirtų funkcijų ir 

jam pavestų priemonių bei veiklų 

kokybiškas įgyvendinimas laiku  

_____________________ 
 


