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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministro 
2021 m.                 d. įsakymu
Nr. A1- 

JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS 
2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

03.03. Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
03003020201 Finansuoti

emocinės
(psichologinės)
pagalbos  tarnybas,
teikiančias
emocinės
(psichologinės)
pagalbos  telefonu
paslaugas
(priemonė
nurodyta  Smurto
artimoje  aplinkoje
prevencijos  ir
pagalbos
nukentėjusiems
asmenims
veiksmų  plano1

Konkurso  būdu
atrinkti  ir
finansuoti
emocinės
(psichologinės)
pagalbos  tarnybas,
teikiančias
emocinės
(psichologinės)
pagalbos  telefonu
paslaugas 

Paskelbtas  ir  suorganizuotas
emocinės  (psichologinės)
pagalbos  tarnybų,  teikiančių
emocinės  (psichologinės)
pagalbos  telefonu  ir
susirašinėjant  internetu  (angl.
chat)  paslaugas,  finansavimo
konkursas – 1 vnt.

Rezultatas:  užtikrintas
emocinės  (psichologinės)
pagalbos  tarnybų  projektų
finansavimas,  kuriais  teikiama
emocinė  (psichologinė)
pagalba įvairioms  tikslinėms
grupėms  (vaikai,  jaunimas,

Vyriausiasis
patarėjas emocinės

(psichologinės)
pagalbos telefonu

teikimo ir
personalo
klausimais

2021 m.
IV ketv.

Lėšos numatytos
Socialinių
paslaugų
priežiūros

departamento prie
Socialinės

apsaugos ir darbo
ministerijos

(toliau –
Socialinių
paslaugų
priežiūros

departamentas)
biudžete
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

2.1.3. papunktyje) vyresnio  amžiaus  žmonės,
žmonės,  esantys  krizinėse
situacijose).

Organizuoti
viešųjų  pirkimų
konkursą emocinės
(psichologinės)
pagalbos  telefonu
ryšio  paslaugoms
teikti;  organizuoti
gyventojų,
skambinančių  į
emocinės
(psichologinės)
pagalbos  tarnybas,
prisijungusias  prie
Jaunimo  reikalų
departamento  prie
Socialinės
apsaugos  ir  darbo
ministerijos  (toliau
–  Jaunimo  reikalų
departamentas)
patikėjimo  teise
valdomo
skambučių  centro,

Suorganizuoti  ir  įvykdyti
viešųjų  pirkimų  konkursai
ryšio paslaugoms teikti – 2 vnt.

Rezultatas:  Užtikrinta
galimybė  gyventojams
nemokamai  gauti  emocinę
(psichologinę)  pagalbą
telefonu.

Vyriausiasis
patarėjas emocinės

(psichologinės)
pagalbos telefonu

teikimo ir
personalo
klausimais

2021 m. I
ketv.

40,0

1 Smurto  artimoje  aplinkoje  prevencijos  ir  pagalbos  teikimo  nukentėjusiems asmenims 2021 metų  veiksmų planas  patvirtintas
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. A1-869 „Dėl Smurto artimoje aplinkoje
prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

skambučių
apmokėjimą;
Užtikrinti
sklandžią
emocinės  paramos
tarnybų  darbo
vietų tinklo veiklą;

Suorganizuoti  ir  įvykdyti
viešųjų  pirkimų  emocinės
paramos  tarnybų  tinklo
nenutrūkstamai  veiklai
užtikrinti – 2 vnt. 

Rezultatas:  užtikrinta
nenutrūkstama  emocinės
(psichologinės)  pagalbos
tarnybų  veikla,  skambučių  ir
atsiliepimų valdymas.

Vyriausiasis
patarėjas emocinės

(psichologinės)
pagalbos telefonu

teikimo ir
personalo
klausimais

2021 m. 45,0

Užtikrinti
emocinės
(psichologinės)
pagalbos  tarnybų,
teikiančių
emocinės
(psichologinės)
pagalbos  telefonu
paslaugas,  jų
kokybę,
kontroliuoti veiklų,
kurioms
įgyvendinti
skiriamos  lėšos,
vykdymą  ir
valstybės  biudžeto

Surengti  susitikimai  su
tarnybomis,  teikiančiomis
emocinės  (psichologinės)
pagalbos  telefonu  ir
susirašinėjant  internetu  (angl.
chat)  paslaugas,  siekiant
užtikrinti  priemonių  vykdymo
kokybę – 4.

Rezultatas:  užtikrintas
emocinės  (psichologinės)
pagalbos  prieinamumas  ir
kokybė.

Vyriausiasis
patarėjas emocinės

(psichologinės)
pagalbos telefonu

teikimo ir
personalo
klausimais

2021 m. –
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

lėšų  tikslinį
naudojimą.

03003030101 Įgyvendinti jaunimo politikai skirtas priemones:
Lietuvos  ir
Lenkijos  jaunimo
mainų fondas.

Organizuoti
Lietuvos  ir
Lenkijos  jaunimo
mainų  fondo
lėšomis
finansuojamų
projektų konkursą

Paskelbtas  ir  suorganizuotas
Lietuvos  ir  Lenkijos  jaunimo
mainų  fondo  lėšomis
finansuojamų  projektų
konkursas – 1.

Lietuvos  ir  Lenkijos  jaunimo
mainų fondo lėšomis finansuoti
projektai – ne mažiau nei 14.

Rezultatas:  užtikinamas
Lietuvos  ir  Lenkijos  jaunimo
tarpkultūrinių  mainų  projektų
finansavimas

Vyriausiasis
specialistas

2021 m.
II ketv.

Lėšos numatytos
Socialinių
paslaugų
priežiūros

departamento
biudžete

Administruoti
Lietuvos  ir
Lenkijos  jaunimo
mainų fondo veiklą
Lietuvoje

Suorganizuotų  Lietuvos  ir
Lenkijos jaunimo mainų fondo
finansavimą  gavusių
organizacijų mokymų, siekiant
užtikrinti  veiklos  kokybę,
skaičius – 2.

Suorganizuotų  Lietuvos  ir
Lenkijos jaunimo mainų fondo
Komiteto  posėdžių  skaičius  –
2.

Vyriausiasis
specialistas

2021 m. 10,0
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

Rezultatas:  užtikrinama
Lietuvos  ir Lenkijos  jaunimo
mainų fondo veikla. Ugdomos
jaunų  žmonių tarpkultūrinės
kompetencijos.

Tarptautinių
protokolų, projektų
įgyvendinimui  ir
tarptautinių
renginių
organizavimui.

Įgyvendinti
tarptautinius
protokolus,
projektus  ir
organizuoti
tarptautinius
renginius,
dalyvauti
tarptautinėse darbo
grupėse  bei
susitikimuose.

Suorganizuoti  tarptautiniai
renginiai,  seminarai  patirties
perdavimui  su  Vokietijos
Federacinės Respublikos
Brandenburgo žeme – 2. 

Atnaujintas  ir  pasirašytas
dvišalis  susitarimas  su
Vokietijos  Federacinės
Respublikos  Brandenburgo
žeme – 1.

Suorganizuoti  tarptautiniai
renginiai,  seminarai  patirties
perdavimui  su  Belgijos
karalystės Flamandų žeme – 1. 

Suorganizuoti  tarptautiniai
renginiai,  seminarai  patirties
perdavimui  su  Belgijos
karalystės  Flamandų  žeme,
bendradarbiaujant  su  Estija  ir
Latvija – 1.  

Vyriausiasis
patarėjas

tarpsektorinio ir
tarpžinybinio

bendradarbiavimo
organizavimui;

Vyriausiasis
specialistas

2021 m. 7,0
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

Sudalyvauta  2  Europos
Tarybos  koordinacinio
komiteto  jaunimo  klausimais
(CDEJ)  posėdžiuose,  pagal
poreikį  išsakyta  pozicija.  

Rezultatas: užtikrinamas
tarptautinių protokolų, dvišalių
susitarimų  jaunimo  srityje
tęstinumas, siekiant įvertinti  ir
pritaikyti  geriausias  praktikas,
ugdant  jaunų  žmonių
kompetencijas  bei  teikiant
jiems pagalbą, atsižvelgiant į jų
individualius poreikius

Užtikrinti ir plėtoti
tarpžinybinį
bendradarbiavimą
nacionaliniu  ir
vietos lygmeniu su
valstybės  ir
savivaldybių
institucijomis,
įstaigomis,
nevyriausybinėmis
jaunimo  ir  su
jaunimu
dirbančiomis
organizacijomis.

Suorganizuoti  susitikimai  su
Vidaus  reikalų  ministerija  bei
Jungtinių  Amerikos  valstijų
ambasada  dėl
bendradarbiavimo
įgyvendinant jaunimo politiką.

Pagal  poreikį  dalyvaujama
Žemės  ūkio  ministerijos  IV
Projektų  atrankos  komiteto,
Užsienio  reikalų  ministerijos
Rytų Partnerystės ir Vystomojo
bendradarbiavimo  darbo
grupėse,  pagal  poreikį

Direktorius;
vyriausiasis

patarėjas
tarpsektorinio ir

tarpžinybinio
bendradarbiavimo

organizavimui;
Vyriausiasis
specialistas,
vyriausiasis

patarėjas

2021 m. –
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

įsitraukta  į  kitų  darbo  grupių
veiklas.

Suorganizuoti  darbo  su
jaunimu tarybos posėdžiai – 4.

Rezultatas:  užtikrinamas
jaunimo  politikos
tarpžinybiškumas  ir
tarpsektoriškumas,  jos
stebėsena  kitose  jaunimo
politikos srityse.

Pasiūlymų
rengimas  ir
teikimas
galiojantiems
teisės  aktams  ir
rengiamų  teisės
aktų bei planavimo
dokumentų
projektams.

Pateikti  ne  mažiau  kaip  3
pasiūlymai Socialinės apsaugos
ir  darbo  ministerijos,  kitų
ministerijų  rengiamiems
plėtros  programų  projektams
arba  kitiems  planavimo
dokumentams,  pateikti
pasiūlymai  siekiant  tobulinti
profesinio orientavimo sistemą,
jos   kokybę  bei  prieinamumą
jauniems  žmonėms,  palankių
jaunimui  sveikatos  paslaugų
stiprinimą,  vaikų  neformaliojo
švietimo  kokybę,  skiriant
ypatingą  dėmesį jaunų žmonių
įtraukimui į neformaliojo vaikų
švietimo veiklas.

Vyriausiasis
patarėjas

tarpsektorinio ir
tarpžinybinio

bendradarbiavimo
organizavimui

2021 m. –
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

Rezultatas: pateikti pasiūlymai,
siekiant  kokybiško  jaunų
žmonių  kompetencijų  ugdymo
proceso,  pagalbos  teikimo bei
palankių  jaunimui  sąlygų  ir
paslaugų kūrimo.

Užtikrinti  Jaunimo
reikalų  tarybos
(toliau  –  JRT)
veiklą.

Per  2021  metus  surengti  ne
mažiau  kaip  6  JRT posėdžiai,
užtikrintas posėdžio medžiagos
parengimas,  posėdžių
protokolavimas,  balsavimų,
JRT  narių   apklausų
organizavimas,  posėdžiuose
priimtų  nutarimų
įgyvendinimas,  rekomendacijų
išsiuntimas  institucijoms  ir
įstaigoms pagal kompetenciją;

Rezultatas:  užtikrinamas
jaunimo  politikos
tarpžinybiškumas  ir
tarpsektoriškumas,  jos
stebėsena  kitose  politikos
srityse  (švietimas,  kultūra,
socialinė  apsauga,  sveikatos
paslaugos ir kt.).

Vyriausiasis
patarėjas

tarpsektorinio ir
tarpžinybinio

bendradarbiavimo
organizavimui

2021 m. –

Įgyvendinant jaunimo politiką yra siekiama šių rodiklių:
 sumažėjusių NEET jaunuolių skaičius – 1,5 proc. (skaičiuojant nuo visų NEET jaunuolių skaičiaus 2021 m.);
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

 savivaldybių, kuriose jaunimo politikos priemonėse dalyvauja daugiau kaip 10 proc. jaunų žmonių, skaičiaus didėjimas– 2
savivaldybės (mažinamas jaunimo politikos teikiamų paslaugų netolygumas tarp Lietuvos savivaldybių);

 savivaldybių,  kuriose  įgyvendinamos  3  ir  daugiau  darbo  su  jaunimu  formos,  skaičiaus  didėjimas  –  2  savivaldybės
(didinama paslaugų įvairovė (atsižvelgiant į jaunuolių poreikius) Lietuvos savivaldybėse; 

 į jaunimo politikai skirtų priemonių veiklas įtrauktų jaunų žmonių skaičius (jaunų žmonių, įtrauktų į jaunimo politikos
priemones skaičius, daro įtaką jaunimo pilietinės galios indekso didėjimui) – 33 000.

Užtikrinti  sklandų
jaunų  žmonių,
kurie  nedirba,
nesimoko  ir
nedalyvauja
aktyvios  darbo
rinkos  politikos
priemonėse,
perėjimą  į  darbo
rinką,  švietimo  ir
profesinio
mokymo  sistemą
po  nedarbo,
neveiklumo
laikotarpio  ar
studijų,  skatinant
atvirąjį  darbą  su
jaunimu  per
atviruosius
jaunimo  centrus  ir
erdves  (priemonė
nurodyta
Nacionalinės

Įgyvendinti
Europos  Sąjungos
struktūrinių  fondų
lėšomis
finansuojamą
projektą
„JUDAM“.

Vykdyti  NEET  jaunuolių
paiešką  ir  teikti  jiems
reikalingas  individualias
paslaugas,  užtikrinant  22
projekto „JUDAM” darbuotojų
veiklą visoje Lietuvoje.

Užtikrinant  praktinių  įgūdžių
ugdymą  sudaryti  jaunimo
praktinių  įgūdžių  ugdymo
individualius  veiklos  planus
projekto „JUDAM“ dalyviams
– 22  individualūs  veiksmų
planai.

Neaktyvių  jaunų  žmonių,
dalyvavusių  projekto
„JUDAM” veiklose skaičius –
900.

Rezultatas: Lietuvoje teikiamos
individualizuotos kompetencijų
tobulinimo  paslaugos  bei

Projekto „Judam“
vadovas

2021 m. 880,0 (ES lėšos)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

jaunimo  politikos
2021  metų
veiksmų  plano2 1
priedo  1.1.1.
papunktyje).

pagalba  (socialinė,
psichologinė  ir  kt.)
neaktyviems jauniems
žmonėms,  siekiant  jų
integracijos į darbo rinką arba
švietimo sistemą.

Įgyvendinti
Nacionalinę
jaunimo
savanoriškos
veiklos  programą3

(priemonė
nurodyta
Nacionalinės
jaunimo  politikos
2021  metų
veiksmų  plano
1.1.2. papunktyje).

Užtikrinti
Nacionalinės
jaunimo
savanoriškos
veiklos programos,
integruotos  į
Jaunimo  garantijų
iniciatyvos veiklas,
įgyvendinimą.

Jaunų  žmonių,  dalyvavusių
savanoriškoje veikloje skaičius
– 72.

Rezultatas:  Neaktyvūs  jauni
žmonės  projekte  “JUDAM”
įtraukiami į savanorišką veiklą,
kurios  pagalba  jiems
suteikiamos  bendrųjų
kompetencijų  tobulinimo
paslaugos  siekiant  jų
integracijos į darbo rinką arba
švietimo sistemą. 

Projekto „Judam“
vadovas

2021 m. 130,0 (ES lėšos)

Įgyvendinti  darbo
vasarą užimtumo
programas
savivaldybėse
(priemonė

Organizuoti  darbo
vasarą  užimtumo
jauniems žmonėms
programų
finansavimo

Organizuotas  darbo  vasarą
užimtumo  jauniems  žmonėms
programų konkursas – 1.

Finansavimą  gavusių

Vyriausiasis
patarėjas 

2021 m. Lėšos numatytos
Socialinių
paslaugų
priežiūros

departamento

2 Nacionalinės jaunimo politikos 2021 metų veiksmų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
2020 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. A1-1178 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“.
3 Nacionalinė jaunimo savanoriškos veiklos programa patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. vasario 25 d.
įsakymu Nr. A1-73 „Dėl Nacionalinės jaunimo savanoriškos veiklos programos patvirtinimo“.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

nurodyta
Nacionalinės
jaunimo  politikos
2021  metų
veiksmų  plano
1.1.3. papunktyje).

konkursą savivaldybių skaičius – 20.

Programoje, dalyvavusių jaunų
žmonių skaičius – 150.

Rezultatas:  įgyvendinant
užimtumo programas jaunimui
savivaldybėse  bus  užtikrintas
jaunų  žmonių  bendrųjų
kompetencijų  kėlimas
(ypatingai  karjeros  planavimo
srityje)  bei  palankių  sąlygų
įdarbinimo  srityje  vasarą
kūrimas.

biudžete

Konkurso  būdu
atrinkti  ir
finansuoti
projektus,
skatinančius
inovacijas jaunimo
politikos 
įgyvendinimo 
srityje, siekiant 
kurti naujas 
jaunimo įtraukimo 
į pilietinį gyvenimą
formas (priemonė 
nurodyta 
Nacionalinės 

Skelbti  programų
finansavimo
konkurso
nuostatus,
organizuoti
konkursus  ir
vykdyti  finansuotų
projektų stebėseną.

Paskelbtas  ir  suorganizuotas
finansavimo  konkursas
inovacijoms  jaunimo  politikos
srityje skatinti – 1.

Finansuotų projektų skaičius –
ne mažiau nei 6.

Per  finansuotus  projektus  į
veiklas  įtrauktų  jaunų  žmonių
skaičius – 100.

Rezultatas:  Finansuoti  6
jaunimo inovacijas skatinantys
projektai.

Vyriausiasis
patarėjas

2021 m. Lėšos numatytos
Socialinių
paslaugų
priežiūros

departamento
biudžete
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

jaunimo politikos 
2021 metų 
veiksmų plano 
2.1.1. papunktyje).
Skatinti  jaunų
žmonių
pilietiškumą  ir
jaunimo,
nepriklausančio
jaunimo
organizacijoms,
iniciatyvas
(priemonė
nurodyta
Nacionalinės
jaunimo  politikos
2021  metų
veiksmų  plano
2.1.2. papunktyje).

Informuoti
jaunimo  iniciatyvų
atstovus  apie
įvairias  galimybes
jaunimo  veiklai  ir
projektams.

Bendradarbiaujant  su
Klaipėdos  rajono  savivaldybe,
organizuotas renginys jaunimui
„Vasaros akademija“ – 1.

Vasaros  akademijos  metu  bus
ugdomos  jaunimo
kompetencijos atstovavimo bei
aktyvaus dalyvavimo srityse.

Rezultatas:  Išugdytos  jaunų
žmonių  kompetencijos,
leidžiančios  jiems  aktyviai
įsitraukti  į  savivaldybės
sprendimų priėmimo procesus.

Vyresnysis
patarėjas darbui su
jaunimu ir jaunimo

įgalinimui bei
dalyvavimui

2021 m.
III ketv.

–

Organizuoti
metodinės  ir
informacinės
pagalbos  teikimą
atviriesiems
jaunimo  centrams
ir  erdvėms
(priemonė
nurodyta
Nacionalinės

Teikti  metodinę
pagalbą
veikiantiems  ir
naujai
besisteigiantiems
Atviriesiems
jaunimo  centrams
(toliau  –  AJC)  ir
Atvirosioms
jaunimo  erdvėms

Organizuotų  mokymų,
susijusių  su  atviro  darbo  su
jaunimu  kokybės  gerinimu,
atvirųjų  jaunimo  centrų  ir
erdvių  steigimu,  COVID-19
pandemijos  pasekmių
mažinimu,  skaitmeninio
raštingumo ugdymu, skaičius –
2.

Vyriausiasis
specialistas darbui

su jaunimu,
vyriausiasis

patarėjas

2021 m. 12,0
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

jaunimo  politikos
2021  metų
veiksmų  plano
3.1.1. papunktyje).

(toliau – AJE).  Organizuotų  individualių
konsultacijų, susijusių su atviro
darbo su jaunimu kokybe,  AJC
ir  AJE darbuotojams,  skaičius
– 10.

Organizuotų AJC ir AJE tinklo
susitikimų  tiesioginį  darbą  su
jaunimu dirbantiems asmenims
aktualiomis temomis – 2.
Vadovaujantis  Nacionaliniu
savižudybių  prevencijos
veiksmų  2020–2024  metų
planu4 užtikrinamas
visuomenės  sveikatų  biurų
bendradarbiavimas  su
atviraisiais  jaunimo  centrais,
40–tyje atvirųjų jaunimo centrų
teikiant  psichologo  paslaugas
jų lankytojams.

Rezultatas:  70  su  jaunimu
dirbančių  įstaigų  atstovų
kokybiškai  teikia  darbo  su
jaunimu  paslaugas  jauniems
žmonėms,  užtikrina  darbo  su

4 Nacionalinis  savižudybių  prevencijos  veiksmų  2020–2024  metų  planas  patvirtintas  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos
ministro  2020  m.  rugsėjo  9  d.  įsakymu Nr.  V-2008  „Dėl  Nacionalinio  savižudybių  prevencijos  veiksmų 2020–2024  metų  plano
patvirtinimo“.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

jaunimu  metodų  įvairovę,
nuosekliai kelia kompetencijas,
reikalingas  dirbti  su  jaunimu,
sistemiškai  ir  nuosekliai
planuoja  AJC  arba  AJE
veiklas.  AJC  skatinami  plėsti
teikiamų paslaugų, padėsiančių
socialinę  atskirtį  patiriantiems
jauniems žmonėms ugdyti savo
bendrąsias  ir  dalykines
kompetencijas  ir  gauti
individualizuotą pagalbą.

Konkurso  būdu
atrinkti  ir
finansuoti  atvirųjų
jaunimo  centrų  ir
erdvių  veiklos
projektus,  kurie
skatintų  jaunus
žmones  tobulėti
socialinėje,
edukacinėje  ir
asmeninėje  srityse
(priemonė
nurodyta
Nacionalinės
jaunimo  politikos
2021  metų
veiksmų  plano

Organizuoti
atvirųjų  jaunimo
centrų  ir  erdvių
veiklos  programų
finansavimo
konkursus 

Suorganizuotas  ir  paskelbtas
atvirųjų jaunimo centrų veiklos
projektų  finansavimo  2022
metais konkursas – 1.

Suorganizuotas  ir  paskelbtas
atvirųjų jaunimo erdvių veiklos
projektų  finansavimo  2022
metais konkursas – 1. 

Suorganizuotas  ir  paskelbtas
Atvirųjų  jaunimo  centrų
veiklos  programų finansavimo
2022–2023  metais  konkursas,
pratęsimas – 1.

Finansuotų projektų skaičius –

Vyriausiasis
patarėjas  darbui su

jaunimu,
vyriausiasis

patarėjas

2021 m.
II-III
ketv.

Lėšos numatytos
Socialinių
paslaugų
priežiūros

departamento
biudžete



16

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

3.1.2. papunktyje). ne mažiau nei 45.

Finansuotų  programų  skaičius
– ne mažiau nei 15.

Jaunų  žmonių,  gavusių  darbo
su  jaunimu  paslaugas  savo
gyvenamojoje  vietoje  arba
netoli jos, skaičius – ne mažiau
10 000.

Rezultatas:  įgyvendinamų
programų  metu  sudarytos
sąlygos,  kad  jaunas  žmogus
būtų  motyvuojamas  dalyvauti
jam  patinkančioje  veikloje,
ugdyti  savo  bendrąsias  ir
dalykines kompetencijas, gauti
individualizuotą  pagalbą.
Paslaugos  iš  dalies  teikiamos
„vieno  langelio  principu“,
atliepiant  įvairaus  amžiaus
jaunuolių  poreikius,  ypatingą
dėmesį  skiriant  20-29  m.
jaunimui.

Vykdyti finansuotų
projektų  stebėseną
užtikrinant  jų
kokybę

Jaunimo  reikalų  departamento
projektų  /  programų  atliktų
patikrų  skaičius  –  ne  mažiau
nei 8.

Vyresnysis
patarėjas darbui su

jaunimu,
vyriausiasis

2021 m. –
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

Rezultatas:  užtikrinta
finansuotų projektų priežiūra ir
kontrolė,  jaunimui  teikiamų
atviro darbo paslaugų kokybė.

patarėjas

Konkurso  būdu
atrinkti  ir
finansuoti
mobiliojo darbo su
jaunimu  ir  (ar)
darbo  su  jaunimu
gatvėje  programas,
siekiant  užtikrinti
jaunimo,
gyvenančio
miestuose,  arba
jaunimo,
gyvenančio  kaimo
vietovėse,  atokiose
gyvenvietėse,
laisvalaikio
užimtumą  ir
socialinę  aprėptį
(priemonė
nurodyta
Nacionalinės
jaunimo  politikos
2021  metų

Skelbti  programų
finansavimo
konkursų
nuostatus,
organizuoti
konkursus

Paskelbtų  ir  suorganizuotų
projektų  atrankos  finansavimo
konkursų skaičius – 2.

Finansuotų projektų skaičius –
ne mažiau nei 18.

Savivaldybių  skaičius,  kuriose
teikiamos  darbo  su  jaunimu
gatvėje  ir  mobiliojo  darbo  su
jaunimu paslaugos – 27.

Jaunų  žmonių,  gavusių  darbo
su  jaunimu  gatvėje  arba
mobiliojo  darbo  su  jaunimu
paslaugas  savo  gyvenamojoje
vietoje arba netoli jos, skaičius
– ne mažiau 4600.

Rezultatas:  įgyvendinamų
programų  metu  sudarytos
sąlygos,  kad  jaunas  žmogus
būtų  motyvuojamas  dalyvauti
jam  patinkančioje  veikloje,

 Vyresnysis
patarėjas darbui su

jaunimu,
vyriausiasis
specialistas

2021 m.
II ketv.

Lėšos numatytos
Socialinių
paslaugų
priežiūros

departamento
biudžete
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

veiksmų  plano
3.2.1. papunktyje).

ugdyti  savo  bendrąsias  ir
dalykines kompetencijas, gauti
individualizuotą pagalbą.

Vykdyti finansuotų
projektų  stebėseną
užtikrinant  jų
kokybę

Jaunimo  reikalų  departamento
atliktų  projektų  patikrų
skaičius – ne mažiau nei 6.

Užtikrinta  finansuotų  projektų
priežiūra  ir  kontrolė,  jaunimui
teikiamų atviro darbo paslaugų
kokybė.

Vyresnysis
patarėjas darbui su

jaunimu,
vyriausiasis
specialistas

2021 m. –

Organizuoti
informacinės  ir
metodinės
pagalbos  teikimą
asmenims,
įstaigoms  ir
organizacijoms,
vykdantiems
mobilųjį  darbą  su
jaunimu  ir  (ar)
darbą  su  jaunimu
gatvėje  (priemonė
nurodyta
Nacionalinės
jaunimo  politikos
2021  metų
veiksmų  plano
3.2.2. papunktyje).

Metodiškai
palaikyti
kokybišką  su
jaunimu  dirbančių
specialistų darbą.

Organizuotų  mokymų
organizacijoms,  vykdančioms
mobilųjį  darbą  su  jaunimu  ir
(ar)  darbą su jaunimu gatvėje,
siekiant  mažinti  COVID-19
pandemijos pasekmes, skaičius
– 2.

Organizuotų  individualių
konsultacijų,  susijusių  su
veiklos kokybe, mobilųjį darbą
su jaunimu ar darbą su jaunimu
gatvėje  dirbantiems
darbuotojams, skaičius – 10.

Organizuotų  mobiliojo  darbo
su  jaunimu  komandų  tinklo
susitikimai – 1.

Vyresnysis
patarėjas darbui su

jaunimu,
vyriausiasis
specialistas

2021 m.
II–IV
ketv.

10,0
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

Rezultatas:  Lietuvoje
veikiančios 25  darbo  su
jaunimu gatvėje  bei  mobiliojo
darbo  su  jaunimu  komandos
užtikrina  metodų  įvairovę,
nuosekliai kelia kompetencijas,
reikalingas darbui  su jaunimu,
sistemiškai  ir  nuosekliai
planuoja  teikiamų  paslaugų,
padėsiančių  socialinę  atskirtį
patiriantiems  jauniems
žmonėms  ugdyti  savo
bendrąsias  ir  dalykines
kompetencijas,  gauti
individualizuotą  pagalbą,
aktyviau  įsitraukti  į
visuomeninį  gyvenimą.
Užtikrinama metodinė pagalba
Lietuvos  savivaldybėms,
kuriant naujas mobiliojo darbo
ir  darbo  su  jaunimu  gatvėje
komandas.

Konkurso  būdu
atrinkti  ir  skirti
stipendijas  su
jaunimu
dirbantiems
specialistams,

Skirti  stipendijas
su  jaunimu
dirbantiems
specialistams.

Skirtos  stipendijos  jaunimo
darbuotojams  už  kokybišką
darbą su jaunimu regionuose –
3

Rezultatas:  jaunimo

Vyriausiasis
patarėjas

2021 m.
III ketv.

3,0
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

skatinant  darbo  su
jaunimu  plėtrą
regionuose
(priemonė
nurodyta
Nacionalinės
jaunimo  politikos
2021  metų
veiksmų  plano
3.2.3. papunktyje).

darbuotojai skatinami dirbti su
jaunimu  ir  pasilikti  Lietuvos
regionuose.

Konkurso  būdu
atrinkti  ir
finansuoti
projektus,  skirtus
jaunų  žmonių
narystei  jaunimo
organizacijose  bei
organizacijose,
vienijančiose  kitas
jaunimo
organizacijas,
jaunimo
iniciatyvas
(priemonė
nurodyta
Nacionalinės
jaunimo  politikos
2021  metų
veiksmų  plano

Skelbti  jaunimo  ir
su  jaunimu
dirbančių
organizacijų
programų
finansavimo
konkursų
nuostatus,
organizuoti
konkursus  ir
vykdyti  programų
stebėseną.

Paskelbtų  ir  suorganizuotų
projektų  atrankos  finansavimo
konkursų  skaičius  (jaunimo
organizacijų  stiprinimo
finansavimo  konkursas,
jaunimo koordinacinės  veiklos
ir  jaunimo politikos  plėtojimo
tikslinės programos konkursas)
– 2.

Paskelbtų  ir  suorganizuotų
projektų  atrankos  finansavimo
konkursų  skaičius jaunimo
įgalinimo  ir  atstovavimo
stiprinimo regionuose – 1.

Jaunų  žmonių,  dalyvavusių
finansuotų  jaunimo
organizacijų projektų veiklose,

Vyresnysis
patarėjas darbui su
jaunimu ir jaunimo

įgalinimui bei
dalyvavimui

2021 m. Lėšos numatytos
Socialinių
paslaugų
priežiūros

departamento
biudžete
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

4.1.1. papunktyje). skaičius – 26 000.

Rezultatas:  padidintas jaunimo
organizacijų  padalinių ir  narių
juose skaičius, didinamas jaunų
žmonių  susidomėjimas
visuomenine  ir  savanoriška
veikla  bei  aktyvesnis  jų
dalyvavimas  šiose  veiklose,
jaunimo  organizacijų
padaliniuose stiprina jų veiklos
kokybę.  Sudaromos galimybės
ugdyti  savo  dalykines  ir
bendrąsias  (ypatingai
pilietinės,  atstovavimo
kompetencijos) kompetencijas.

Parengti teisės aktų
projektus,
užtikrinančius
Nacionalinės
jaunimo
savanoriškos
veiklos  modelio
diegimą  ir
įgyvendinimą
(priemonė
nurodyta
Nacionalinės
jaunimo  politikos

Parengti  teisinę
bazę,  užtikrinančią
jaunimo
dalyvavimą
savanoriškoje
veikloje. 

Atnaujintas ir  patvirtintas
Jaunimo savanoriškos tarnybos
įgyvendinimo  kokybės  ir
priežiūros tvarkos aprašas – 1.

Rezultatas:  Sukurta  priežiūros
sistema leidžianti įvertinti  JST
įgyvendinimo  kokybę
apskrityse,  savivaldybėse  bei
teikti  organizacijoms
rekomendacijas  dėl  tolimesnio
JST  programos  vykdymo  ir
kokybės  užtikrinimo.  Aiškiai

JST programos
koordinatorius,

projektų ir
programų vadovas

2021 m. –
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

2021  metų
veiksmų  plano
4.1.2. papunktyje).

aprašytas  sklandaus  JST
programos  įgyvendinimo,
organizavimo  bei  plėtros
procesas  savivaldybėse  bei
nacionaliniu lygmeniu.

Diegti
Nacionalinės
jaunimo
savanoriškos
veiklos  modelį
Lietuvos
savivaldybėse
(priemonė
nurodyta
Nacionalinės
jaunimo  politikos
2021  metų
veiksmų  plano
4.1.3. papunktyje).

Metodiškai
palaikyti
kokybišką  jaunų
žmonių
savanoriškos
veiklos plėtrą.

Parengtas  JST  procedūrų
vadovas,  skirtas užtikrinti  JST
programos tęstinumą keičiantis
savanorišką  veiklą
organizuojančių (toliau – SVO)
organizacijų  mentoriams,
priimančių organizacijų (toliau
–  PO)  kuratoriams  bei
užtikrinti,  jog JST programoje
veikiančios  organizacijos
turėtų  gaires,  kuriomis
vadovaujantis  galėtų
kokybiškai  atlikti  procedūras,
veiksmus  susijusius  su  JST
programos  įgyvendinimu–
parengtas  1  JST  procedūrų
vadovas.

Rezultatas:  kokybiškai  ir
sklandžiai  įgyvendinama  JST
programa  Lietuvos
savivaldybėse,  savanoriškos
veiklos  metu  ugdomos  jaunų
žmonių  bendrosios

Projektų ir
programų vadovas,

JST programos
koordinatorius

2021 m. –
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

kompetencijos.  
Atrinkti  ir
finansuoti
savanorišką  veiklą
organizuojančias
organizacijas, teikti
joms  metodinę
pagalbą,
organizuoti
jaunimo
savanoriškos
tarnybos  modelio
įgyvendinimą,
siekiant  įtraukti
jaunimą  į
savanorišką  veiklą
(priemonė
nurodyta
Nacionalinės
jaunimo  politikos
2021  metų
veiksmų  plano
4.1.4. papunktyje).

Organizuoti
Jaunimo
savanoriškos
tarnybos programų
finansavimo 2021–
2022  metais
konkursą siekiant
įtraukti  jaunimą  į
savanorišką veiklą

Paskelbtas  ir  suorganizuotas
Jaunimo savanoriškos tarnybos
programų  finansavimo  2021–
2022 metais konkursas – 1. 

Finansuotų apskričių programų
skaičius – 10.

Rezultatas: Užtikrinta ilgalaikė
jaunimo  savanorystė
nacionaliniu  mastu,  užtikrinta
mažiau  galimybių  turinčio
jaunimo  įtraukimas  į
visuomenės gyvenimą.

Vyresnysis
patarėjas

2021 m. I
ketv.

Lėšos numatytos
Socialinių
paslaugų
priežiūros

departamento
biudžete

Organizuoti
jaunimo
savanoriškos
tarnybos  modelio
įgyvendinimą,
teikti  savanorišką
veiklą
organizuojančioms
organizacijoms
metodinę  pagalbą,
užtikrinti
finansuotų
programų priežiūrą
ir kokybę

(Re)akredituotų  priimančių
organizacijų skaičius – 60.
Akredituotų SVO organizacijų,
skaičius – 2.

Remiantis  JST  SVO
organizacijų  akreditavimo
tvarkos aprašu, patvirtinti nauji
JST mentoriai    savivaldybėse
– ne mažiau nei 8 mentoriai. 

Ilgalaikėje  savanoriškoje
veikloje  pagal  JST  modelį
dalyvavusių  jaunų  asmenų

Vyriausiasis
specialistas

2021 m. –
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

skaičius – 470.

Atnaujinama  informacija
Priimančių  ir  SVO
organizacijų duomenų bazėje –
atnaujinta  informacija
duomenų bazėje.

Įgyvendinta  SVO organizacijų
ir PO patikrų skaičius – 30. 

Viešųjų  pirkimų  būdu
finansuotos  SVO
organizacijos, skaičius – 2.
 
Suorganizuotų  renginių,
susitikimų priimančių
organizacijų  kuratoriams,
atstovams, skaičius – 15.

Suorganizuotas JST programos
tyrimas, skaičius – 1. 

Suorganizuoti  savipagalbos
grupių užsiėmimai mentoriams
– 3. 

Suorganizuotų  mokymų
mentoriams skaičius – 2;
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

Skaitmeninių ženkliukų ir JST
registracijos  įrankių
palaikymas ir atnaujinimas – 2
atnaujinti įrankiai; 

Remiantis  JST  įgyvendinimo
kokybės  ir  priežiūros  tvarkos
aprašu  suorganizuotas  JST
įgyvendinimo  kokybės  PO  ir
SVO organizacijose patikros –
ne mažiau kaip 20 patikrų. 
Rezultatas:  užtikrinamas  JST
modelio įgyvendinimas.

Konkurso  būdu
skirti  stipendijas
užsienyje
gyvenantiems
jauniems
profesionalams,
siekiant  skatinti
juos  grįžti  į
Lietuvą,  ir
Lietuvoje
gyvenančiam
jaunimui,  siekiant
užtikrinti  Lietuvos
jaunimo
atstovavimą

Konkurso  būdu
skelbti   stipendijų
konkursus  ir  skirti
stipendijas
jauniems
žmonėms.

Paskelbtas  ir  suorganizuotas 1
stipendijų konkursas.

Skirtų stipendijų skaičius – 1.

Rezultatas:  skatinamas
Lietuvoje  gyvenančių  jaunų
žmonių  atstovavimas  Lietuvai
įvairiuose  lygmenyse.  Skirtų
stipendijų skaičius – 1.

Vyriausiasis
specialistas

2021 m. 1,0
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

tarptautiniuose
renginiuose
(priemonė
nurodyta
Nacionalinės
jaunimo  politikos
2021  metų
veiksmų  plano
4.2.1. papunktyje).
Išanalizuoti 
jaunimo ir su 
jaunimu
dirbančių 
organizacijų veiklą
reglamentuojančius
teisės aktus ir, 
esant poreikiui, 
parengti jų 
pakeitimo 
projektus 
(priemonė 
nurodyta 
Nacionalinės 
jaunimo politikos 
2021 metų 
veiksmų plano 
4.3.1. papunktyje).

Užtikrinti  jaunimo
ir  su  jaunimo
dirbančių
organizacijų
veiklos  aplinkos
stebėseną

Vykdyti jaunimo ir su jaunimu
dirbančių  organizacijų
stebėseną  bei  esant  poreikiui
teikti  atitinkamus  veiklos
reglamentavimo  siūlymus
atsakingoms institucijoms

Vyriausiasis
specialistas

2021 m. –

Diegiant  bendrą
jaunimo

Skatinti  jaunimo
informavimo  ir

Užtikrintos  jaunimo
informavimo  ir  konsultavimo

Vyriausiasis
specialistas

2021 m. Lėšos numatytos
Socialinių
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

informavimo  ir
konsultavimo
sistemą,  užtikrinti
jaunimo
informavimo  ir
konsultavimo
tinklo  plėtrą  bei
palaikymą
(priemonė
nurodyta
Nacionalinės
jaunimo  politikos
2021  metų
veiksmų  plano
5.1.1. papunktyje).

konsultavimo
taškų  (toliau  −
JIK)  plėtrą  ir
kokybišką  darbą,
skelbiant
finansavimo
konkursą  ir
finansuojant
jaunimo
informavimo  ir
konsultavimo
centrus ir taškus.

veiklą  vykdančių  organizacijų
projektų  finansavimo
pratęsimo procedūros. 

Finansuotų  jaunimo
informavimo  ir  konsultavimo
centrų, taškų skaičius – 23.

Suteiktų  nuotolinių  jaunimo
informavimo  ir  konsultavimo
konsultacijų skaičius –1500.

Rezultatas:  veikianti  jaunimo
informavimo  ir  konsultavimo
sistema  Lietuvoje,  kuri
užtikrina  jauno  žmogaus
informacinius  poreikius
kiekvienoje  Lietuvos
apskrityje.

paslaugų
priežiūros

departamento
biudžete

Parengti  ir  skleisti
informaciją,
skatinančią  geresnį
visuomenės
supratimą  apie
jaunimą  (priemonė
nurodyta
Nacionalinės
jaunimo  politikos
2021  metų

Užtikrinti
informacijos
jaunimui  ir  apie
jaunimą rengimą ir
sklaidą,  kurios
tikslas  skatinti
visuomenės
supratimą  apie
jaunimą.

Atliktas  jaunimo  įgalinimo  ir
dalyvavimo tyrimas – 1.

Atlikta  suteikiamų
kompetencijų Lietuvoje analizė
– 1

Atlikta  jaunimo  situacijos
analizė už 2010-2020 m.  - 1

Vyriausiasis
specialistas

2021 m. 10,0
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

veiksmų  plano
5.1.2. papunktyje).

Laiko  juostos  „Trispalvės
Lietuvos  jaunimas“
atnaujinimas – 1.

Rezultatas:  prisidedama  prie
žiniomis  ir  faktais  grįstos
jaunimo  politikos
įgyvendinimo,  skatinamas
jaunimo  domėjimasis  istorija,
plėtojamas  pozityvus jaunimo
įvaizdis,  teikiami  duomenys
apie jaunimo būklę.

Užtikrinti
nuoseklią
kokybišką Europos
Sąjungos
informacinės
programos
jaunimui
„Eurodesk“  veiklą
Lietuvoje
(priemonė
nurodyta
Nacionalinės
jaunimo  politikos
2021  metų
veiksmų  plano
5.1.3. papunktyje).

Užtikrinti
nuoseklią  ir
kokybišką Europos
Sąjungos
informacinės
programos
jaunimui
„Eurodesk“  veiklą
Lietuvoje,  skelbti
pogramos
finansavimo
konkursą. 

Paskelbtas  ir  suorganizuotas
jaunimo  informacijos
tinklo  ,,Eurodesk“
koordinavimo  ir
administravimo  paslaugas
Lietuvoje  teikiančių
organizacijų  veiklos  projektų
finansavimo  2021  –  2022  m.
konkursas – 1.

Projektų ir
programų vadovas

2021 m.
III-IV
ketv.

16,0 

Remiantis Ilgalaike Konsultuoti Savivaldybių  jaunimo  reikalų Direktorius, 2021 m. –



29

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

jaunimo
problematikos
tyrimų  koncepcija5

vykdyti  jaunimo
padėties  stebėseną
Lietuvoje
(priemonė
nurodyta
Nacionalinės
jaunimo  politikos
2021  metų
veiksmų  plano
5.2.1. papunktyje).

savivaldybes
rengiantis  atlikti
jaunimo
problematikos
tyrimą.

koordinatoriams  pagal  poreikį
suteiktos  konsultacijos  ir
metodinė  pagalba  dėl
pasirengimo  atlikti  jaunimo
problematikos tyrimą.

Rezultatas:  pagal  poreikį
suteiktos  konsultacijos  ir
metodinė  pagalba
savivaldybėms  dėl  jaunimo
problematikos tyrimo atlikimo

vyriausiasis
patarėjas

tarpsektorinio ir
tarpžinybinio

bendradarbiavimo
organizavimui

Koordinuoti  visose
savivaldybėse
vykdomą  jaunimo
politikos  kokybės
vertinimą  ir
stebėseną
(priemonė
nurodyta
Nacionalinės
jaunimo  politikos
2021  metų
veiksmų  plano
5.2.2. papunktyje).

Vykdyti
konsultacijas
jaunimo  politikos
kokybės  vertinimo
metodikos
praktinio  taikymo
klausimais.

Pagal  poreikį  savivaldybėms
suteiktos  konsultacijos  dėl
jaunimo  politikos  kokybės
vertinimo ir deleguoti Jaunimo
reikalų departamento atstovai į
visas savivaldybėse sudaromas
vertintojų grupes.

Rezultatas: pagal  poreikį
koordinuojami  savivaldybėse
vykdomi  jaunimo  kokybės
vertinimai.

Vyriausiasis
patarėjas

tarpsektorinio ir
tarpžinybinio

bendradarbiavimo
organizavimui,

vyresnysis
patarėjas darbui su
jaunimu ir jaunimo

įgalinimui bei
dalyvavimui,
vyriausiasis

specialistas darbui

2021 m. –

5 Ilgalaikė jaunimo problematikos tyrimų koncepcija  patvirtinta Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
direktoriaus 2015 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 2V-78-(1.4) „Dėl Jaunimo problematikos tyrimų metodikos patvirtinimo“.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

su jaunimo reikalų
koordinatoriais

Plėsti  Jaunimo
reikalų  tyrėjų
tinklą  (priemonė
nurodyta
Nacionalinės
jaunimo  politikos
2021  metų
veiksmų  plano
5.2.3. papunktyje).

Bendradarbiavimas
su  tyrėjais,
mokslininkais,
siekiant  užtikrinti
Jaunimo  reikalų
tyrėjų  tinklo
veiklos tęstinumą.

Suorganizuoti  Jaunimo  tyrėjų
tinklo atstovų susitikimai – 4. 

Rezultatas:  Jaunimo  reikalų
tyrėjų tinklas teikia moksliškai
pagrįstus  pasiūlymus  dėl
jaunimo  politikos  krypčių  bei
jų  formavimo  ir  (ar)
įgyvendinimo.

Vyriausiasis
specialistas

2021 m. 2,0

Vykdyti
savivaldybių
jaunimo  problemų
sprendimo  planų
įgyvendinimo
stebėseną  ir
užtikrinti  jų
įgyvendinimo
tęstinumą
(priemonė
nurodyta
Nacionalinės
jaunimo  politikos
2021  metų
veiksmų  plano
5.2.4. papunktyje).

Vykdyti  jaunimo
problemų
sprendimo  planų,
kurie  patvirtinti
savivaldybėse,
įgyvendinimo
stebėseną.

Savivaldybių  jaunimo  reikalų
koordinatoriams  pagal  poreikį
suteiktos  konsultacijos  dėl
jaunimo  problemų  sprendimo
planų  vertinimo  ir  naujų
jaunimo  problemų  sprendimo
planų projektų rengimo.

Rezultatas:  Užtikrintas
savivaldybių  jaunimo
sprendimo  planų
įgyvendinimas,  stebėsena  ir
tęstinumas.

Vyriausiasis
patarėjas

tarpsektorinio ir
tarpžinybinio

bendradarbiavimo
organizavimui,

vyriausiasis
specialistas darbui
su jaunimo reikalų

koordinatoriais.

2021 m. –

Plėtoti  dvišalį  ir
(ar)  daugiašalį

Užtikrinti
pasirašytų  dvišalių

Parengtas  ir  patvirtintas
Lietuvos  ir  Gruzijos

Vyriausiasis
specialistas

2021 m. 3,0
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

bendradarbiavimą
su  užsienio
valstybėmis
jaunimo  politikos
srityje, keistis
gerąja  praktika,
analizuoti  užsienio
valstybių  patirtį,
skleisti  teigiamą
Lietuvos  jaunimo
politikos
formavimo  ir
įgyvendinimo
patirtį  (priemonė
nurodyta
Nacionalinės
jaunimo  politikos
2021  metų
veiksmų  plano
5.3.1. papunktyje).

protokolų
įgyvendinimą.

(Sakartvelo)  bendradarbiavimo
susitarimas ir veiklų planas – 1.

Suorganizuoti  tarptautiniai
renginiai,  seminarai  patirties
perdavimui  su  Gruzija
(Sakartvelu) – 1. 

Rezultatas:  užtikrintas  dvišalis
bendradarbiavimas  su  Gruzija
(Sakartvelu),  siekiant  dalintis
gerąja patirtimi.

Prisidėti  prie
Nacionalinės
pažangos
programos ir  su ja
susijusių  plėtros
programų  rengimo
(priemonė
nurodyta
Nacionalinės

Užtikrinti  jaunimo
politikai  aktualių
uždavinių  ir
priemonių
įtraukimą  į
Nacionalinės
pažangos
programą (toliau –
NPP)  ir  kitus

Pagal  poreikį  ir  kompetenciją
pateikti  pasiūlymai  Socialinės
apsaugos ir  darbo ministerijai,
kitoms  valstybės  institucijoms
ir  įstaigoms,  dėl  jaunimo
politikai  aktualių  uždavinių,
priemonių, rodiklių įtraukimo į
planavimo  dokumentus,
atsižvelgiant  į  paruoštus  NPP

Vyriausiasis
patarėjas

tarpsektorinio ir
tarpžinybinio

bendradarbiavimo
organizavimui.

2021 m. –
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

jaunimo  politikos
2021  metų
veiksmų  plano
5.3.2. papunktyje).

planavimo
dokumentus,
skirtus  jos
įgyvendinimui.

pasiūlymus.

Įgyvendinti 
priemones, 
stiprinančias
jaunimo politiką 
regioniniu 
lygmeniu 
(renginiai
savivaldybių 
jaunimo reikalų 
koordinatoriams, 
jaunimo 
darbuotojų 
palaikymas, vizitai 
į savivaldybes ir 
pan.) (priemonė 
nurodyta 
Nacionalinės 
jaunimo politikos 
2021 metų 
veiksmų plano 
5.4.1. papunktyje).

Veiklų,  skirtų
regioninės jaunimo
politikos  plėtrai,
įgyvendinimas. 

Individualiai  derinant  su
savivaldybių  jaunimo  reikalų
koordinatoriais,  60-čiai
savivaldybių  suformuluotos  ir
pateiktos  rekomenduojamos
jaunimo  politikos
įgyvendinimo  savivaldybėje
prioritetinės  ir  kitos  veiklos
sritys,  užduotys  ir  rezultatų
vertinimo kriterijai.

Išanalizavus  60-ies
savivaldybių  pasiektus
rezultatus,  pateiktos
rekomendacijos  60-čiai
savivaldybių  dėl  tolesnio
jaunimo  politikos  prioritetinių
ir  kitų  veiklos  sričių
savivaldybėse įgyvendinimo.

Užtikrintas  savivaldybių
jaunimo  reikalų  koordinatorių
metodinis palaikymas.

Suorganizuota  savivaldybių

Vyriausiasis
patarėjas

tarpsektorinio ir
tarpžinybinio

bendradarbiavimo
organizavimui;

vyriausiasis
patarėjas

vyriausiasis
specialistas darbui
su jaunimo reikalų

koordinatoriais

2021 m. 50,0
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

jaunimo  reikalų  koordinatorių
metinė konferencija – 1.

Suorganizuoti  seminarai  ir
jaunimo  reikalų  koordinatorių
tinklo  susitikimai  jaunimo
reikalų  koordinatorių
kompetencijų kėlimui − 2.

Suorganizuoti  įvadiniai
mokymai  naujiems  jaunimo
reikalų  koordinatoriams  −  ne
mažiau 1.

Savivaldybių  jaunimo  reikalų
tarybų  (toliau  –  savivaldybių
JRT),  kurių  atstovai  gavo
mokymų ar konsultacijų pagal
poreikį paslaugas, skaičius – ne
mažiau 10.

Rezultatas:  užtikrintas
savivaldybių  JRT  narių
metodinis palaikymas.

Parengtos  ir  naudojamos
rekomendacijos  dėl
savivaldybių  JRT  veiklos
organizavimo  ir  vertinimo  –
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

pagal  rekomendacijas  atliktų
savivaldybių  JRT  veiklos
vertinimų – ne mažiau 10.

Užtikrintos  atvirojo  darbo
paslaugos  jauniems  žmonėms
Ignalinos  r.,  Kazlų  Rūdos
savivaldybėse  (perkamos
paslaugos).

Pagal  parengtą  sertifikavimo
sistemą, sertifikuota ne mažiau
20 jaunimo darbuotojų.

Užtikrintas mobiliojo darbo su
jaunimu  paslaugų  teikimas
Alytaus r. savivaldybėje.

Parengti ir išplatinti algoritmai
dėl  darbo  su  jaunuoliais,
esančiais krizinėse situacijose -
10.

Parengti  ir  išplatinti  kriterijai,
kuriais  remiantis  AJC  ir  (ar)
AJE  gali  matuoti  savo
vykdomo  darbo  poveikį
savivaldybėje – 1.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

Suburta  darbo  grupė  dėl
jaunimo  darbuotojų
specialybės  pripažinimo  –  1
Jaunimo  reikalų  departamento
direktoriaus  įsakymas  dėl
darbo grupės sudarymo 

Suorganizuotų  darbo  grupės
dėl  jaunimo  darbuotojų
specialybės  pripažinimo
susitikimų  skaičius  –  ne
mažiau  5.  Parengti  ne  mažiau
kaip 3 pareigybių aprašai.

Suorganizuoti  darbuotojų,
dirbančių  su  jaunimu,  5
modulių  mokymai  –  5
mokymai,  ne  mažiau  18
dalyvių.

Kartu  su  Užimtumo  tarnyba
prie  Socialinės  apsaugos  ir
darbo ministerijos  bei  Alytaus
m. savivaldybe įgyvendinamas
projektas  „Alytaus  profesinio
orientavimo centras” – 1.

Praktinių  įgūdžių  ugdymo
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

paslaugos  įgyvendinimas
finansuojant  konkurso  būdu  –
suorganizuotas  1  projektų
finansavimo konkursas.

Įgyvendinta  mažiau  galimybių
turinčio  jaunimo  regionuose
palydėjimo  ir  mentorystės
sistema  (palydėjimo  paslauga)
– 1.   paslaugos  teikiamos  ne
mažiau kaip 4 savivaldybėse

Advokacijos  mokymai
stiprinant  skėtines  lyčių
lygybės  ir  smurto  srities
nevyriausybines  organizacijas
– suorganizuoti 3 mokymai. 

Darbas  su  Klaipėdos  m.
savivaldybe,  kuriant  Lietuvos
jaunimo  sostinės  koncepciją
bei  įgyvendinant  Europos
jaunimo  sostinės  renginius.
Suorganizuotas  konkursas
kartu  su  Socialinių  paslaugų
priežiūros  departamentu
„Lietuvos  jaunimo  sostinė
2023”  –  1  (2023 m.  skiriama
suma – 30 000 Eur).
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

Suorganizuota ir įgyvendinama
tautinių  mažumų  įtraukimo  į
pilietinę  veiklą  regionuose
programa  kartu  su  Kultūros
ministerija – 1 programa.

Paruoštas „2022 m. – Lietuvos
jaunimo  metai“  vizualinis
stilius.

Suorganizuotas ir įgyvendintas
jaunimo  politikos  festivalis
„JAUni 25“ Klaipėdos rajone.

Rezultatas:   užtikrinamas
regioninės  jaunimo  politikos
planavimas,  įgyvendinimas  ir
stebėsena. Jaunimo darbuotojai
sistemiškai  rengiami  dirbti  su
jaunimu  bei  užtikrinamas  jų
palydėjimas.  Užtikrinamas
nuoseklus  jaunų  žmonių
kompetencijų  ugdymas  ir
individualizuotos  pagalbos
teikimas.

03003030103 Užtikrinti  jaunimo
politikos

Įgyvendinti  JRD
pavestas

Paskelbtų  ir  suorganizuotų
finansavimo konkursų skaičius

Direktorius,
vyriausiasis

2021 m. 536,0
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

priemonių
įgyvendinimą,
sudarant  sąlygas
Jaunimo  reikalų
departamento
veiklai.

programas  ir
priemones  ir  teikti
ataskaitas SADM;

įgyvendinti  ir
administruoti
Europos  Sąjungos
(toliau  –  ES)
programas
jaunimui  ir  teikti
ataskaitas SADM;

teikti  pasiūlymus
Socialinės
apsaugos  ir  darbo
ministerijos
rengiamiems teisės
aktų  ir  planavimo
dokumentų
projektams,  teikti
pasiūlymus  dėl
Jaunimo  reikalų
departamento
struktūros
pakeitimo;
rengti  projektų
finansavimo
konkursų
nuostatus,

– ne mažiau 12.

Įgyvendintų  tarpinstitucinių
programų  ir  tarpinstitucinių
planų,  kurių  priemones
įgyvendina  Jaunimo  reikalų
departamentas, skaičius – 3.
 

Pateiktų  pasiūlymų
galiojantiems  teisės  aktams  ir
rengiamiems  teisės  aktų  bei
planavimo  dokumentų
projektams  skaičius  –  ne
mažiau 5.
 
Išnagrinėtų  ir  atsakytų  raštų
skaičius – pagal poreikį.

Įgyvendintų  viešųjų  pirkimų
skaičius – pagal poreikį.

Įdiegta  kokybės  vadybos
sistema ISO 9001.

Darbuotojų  kvalifikacijos
kėlimo organizavimas:  viešųjų
pirkimų,  viešų  ir  privačių

patarėjas,
vyresnysis
patarėjas,
vyriausieji
specialistai,

finansininkas, 
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

organizuoti
projektų
finansavimo
konkursus,  vertinti
paraiškas;
nagrinėti  raštus  ir
pasiūlymus  pagal
kompetenciją;
teikti  prašomą
informaciją  ir
konsultacijas
institucijoms,
įstaigoms,
organizacijoms  ir
fiziniams
asmenims;
administruoti
viešuosius
pirkimus.

interesų derinimo ir korupcijos
prevencijos,  gaisrinės  saugos,
strateginio  planavimo
mokymai, supervizijos – pagal
poreikį
 
Nuolat  atnaujintas  Jaunimo
reikalų  departamento  tinklapis
ir  profilis  Facebook
socialiniame tinkle.
 
Rezultatas:  Jaunimo  reikalų
departamento  kompetencijai
priskirtų  funkcijų  ir  jam
pavestų  priemonių  bei  veiklų
kokybiškas  įgyvendinimas
laiku,  įgyvendinamos  ir
administruojamos  ES
programos  jaunimui  –
„Erasmus+ jaunimo sritis“ bei
„Europos  solidarumo
korpusas“,  sklandžiai
įvykdytas Jaunimo tarptautinio
bendradarbiavimo  agentūros
prijungimas  prie  Jaunimo
reikalų  departamento  (procesų
apjungimas,  struktūros
formavimas, vykdomų funkcijų
užtikrinimas)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

Užtikrinti
programos
“Erasmus+
jaunimo  sritis”
administravimą  ir
įgyvendinimą

Administruoti  Erasmus+  KA1
veiksmų  (Jaunimo  mainų,
jaunimo darbuotojų mobilumo,
jaunimo dalyvavimo, Discover
EU veiklos) projektus.

Administruoti  Erasmus+  KA2
bendradarbiavimo partnerysčių
ir nedidelio masto partnerysčių
projektus.

Finansuotų  projektų  dalyvių
skaičius – ne mažiau 2 900.

Finansuotuose  projektuose
dalyvaujančių  organizacijų  ir
institucijų skaičius – ne mažiau
376.

Pagal  Europos  Komisijos
patvirtintą  metodiką
administruoti  Erasmus+
jaunimo  srities  akreditacijas
finansavimui gauti – ne mažiau
kaip 2 akreditacijos.

Pagal  Europos  Komisijos
metodiką  rengti  ir  įgyvendinti

Vyriausiasis
specialistas

jaunimo mainų
veiksmo

administravimui,
vyriausiasis
specialistas

jaunimo darbuotojų
mobilumo veiksmo
administravimui;

vyriausiasis
specialistas

jaunimo
dalyvavimo veiklų
administravimui;

vyriausiasis
specialistas

bendradarbiavimo
partnerysčių

veiksmo
administravimui;

specialistas
projektų

administravimui

2021 m.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

Erasmus+  mokymo  ir
bendradarbiavimo  veiklų
strategiją ir veiksmų planus.

Mažiau  galimybių  turinčių
jaunų  žmonių,  dalyvaujančių
projektuose,  procentinė
išraiška  (nuo  visų  dalyvių)  –
25%.

Rezultatas:
Užtikrintas  programos
“Erasmus+  jaunimo  sritis”
administravimas  ir
įgyvendinimas,
administruojami  ir
finansuojami projektai. 

Užtikrinti  Europos
solidarumo
korpuso  (toliau  –
ESK)
administravimą  ir
įgyvendinimą

Administruoti  ESK
savanoriškos veiklos projektus:
finansuotų  projektų  dalyvių
skaičius – ne mažiau 190;

mažiau  galimybių  turinčių
jaunų  žmonių,  dalyvaujančių
projektuose,  procentinė
išraiška (nuo visų dalyvių) – ne
mažiau 25%.

Administruoti ESK solidarumo

Vyriausieji
specialistai

2021 m.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

projektus:
finansuotų  projektų  dalyvių
skaičius – ne mažiau 100.

Pagal  Europos  Komisijos
patvirtintą  metodiką
administruoti  ESK  kokybės
ženklo suteikimą:
Organizacijoms  suteiktas
kokybės  ženklas  finansavimui
gauti – ne mažiau kaip 10; 

suteiktas  kokybės  ženklas
priimančios  ir  pagalbinės
organizacijos  statusui  gauti  –
ne mažiau kaip 25.

Užtikrinti  Europos  solidarumo
korpuso  mokymosi  ir
įvertinimo  ciklo  įgyvendinimą
programos  dalyviams  –  pagal
poreikį,  atsižvelgiant  į
atvykusių  tarptautinių
savanorių skaičių Lietuvoje.

Įsitraukti   į  procesus  ir
bendradarbiauti  dėl
nacionalinės  savanorystės
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

sistemos  plėtros,  užtikrinant,
jog  tarptautinę  savanorišką
veiklą  atlikę  asmenys  galėtų
pasinaudoti  kompetencijų,
įgytų  savanoriškos  veiklos
atlikimo  metu, pripažinimo
mechanizmu: 
tarptautinę  savanorišką  veiklą
atlikusiems  asmenims
suteikiamų  papildomų  balų
stojimui į aukštąsias mokyklas,
skaičius  –  ne  mažiau  nei  10
asmenų.  

Rezultatas:
Užtikrintas  ESK
administravimas  ir
įgyvendinimas

03003030104 Perduoti  Lietuvos
patirtį  ES  Rytų
partnerystės  ir
kitoms
besivystančioms
valstybėms
jaunimo  reikalų
srityje  (10 darnaus
vystymosi  tikslas)
(Lietuvos  ir
Ukrainos  jaunimo

Organizuoti 
Lietuvos ir 
Ukrainos jaunimo 
mainų tarybos  
lėšomis 
finansuojamų 
projektų konkursą

Paskelbtas  ir  suorganizuotas
Lietuvos  ir  Ukrainos  jaunimo
mainų  tarybos  lėšomis
finansuojamų  projektų
konkursas – 1.

Lietuvos  ir  Ukrainos  jaunimo
mainų  tarybos  lėšomis
finansuotų projektų  skaičius  –
ne mažiau nei 8.

Vyriausiasis
specialistas

2021 m.
III ketv.

Lėšos numatytos
Socialinių
paslaugų
priežiūros

departamento
biudžete
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

mainų  fondo
veikla) (Vystomojo
bendradarbiavimo
TVP6 1.1.3.-14
priemonė).

Rezultatas:  užtikinamas
Lietuvos  ir  Ukrainos  jaunimo
tarpkultūrinių  mainų  projektų
finansavimas

Administruoti 
Lietuvos ir 
Ukrainos jaunimo 
mainų tarybos 
veiklą Lietuvoje.

Suorganizuotų  Lietuvos  ir
Ukrainos  jaunimo  mainų
tarybos  finansavimą  gavusių
organizacijų mokymų, siekiant
užtikrinti  veiklos  kokybę  ir
tarybos matomumą, skaičius –
2.

Suorganizuotų  Lietuvos  ir
Ukrainos  jaunimo  mainų
tarybos  komiteto  posėdžių
skaičius – 2.

Rezultatas:  Užtikrinamas
Lietuvos  ir  Ukrainos  jaunimo
mainų  tarybos veiklos
tęstinumas.  Ugdomos  jaunų
žmonių  tarpkultūrinės
kompetencijos.

Vyriausiasis
specialistas

2021 m. 7,0 (Finansavimas
gali būti perkeltas

į projektų
finansavimą
(Socialinių
paslaugų
priežiūros

departamentui)
atsižvelgiant į

administracinių
išlaidų

panaudojamumą
ir finansavimo
lėšų projektams

poreikį)

03003030105 Remti  užsienio  lietuvių,  tarp  jų  ir  jaunimo,  organizacijų  veiklą,  skirtą  lietuvybei,  bendruomeniškumui,  Lietuvoje  ir  užsienyje
gyvenančių lietuvių bendradarbiavimui puoselėti,  ,,Globalios Lietuvos“ sampratai  įtvirtinti  socialinės apsaugos ir  darbo srityje
(1.1.1. Globalios Lietuvos užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo programos įgyvendinimo tarpinstitucinio

6 Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstitucinis veiklos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 21 d. 
nutarimu Nr. 937 „Dėl vystomojo bendradarbiavimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

veiklos plano7 priemonė):

7 „Globalios  Lietuvos“  –  užsienio  lietuvių  įsitraukimo į  valstybės gyvenimą –  kūrimo 2012–2021 metų  programos  įgyvendinimo
tarpinstitucinio veiklos planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1219 „Dėl „Globalios
Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2012–2021 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio
veiklos plano patvirtinimo“.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

Užsienio  lietuvių
jaunimo
organizacijų
veiklos  projektams
konkurso  būdu
finansuoti

Organizuoti
užsienio  lietuvių
jaunimo
organizacijų
veiklos
finansavimo  2022
metais  projektų
atrankos konkursą

Paskelbtų  ir  suorganizuotų
finansavimo  konkursų,  skirtų
užsienio  lietuvių  jaunimo
organizacijų stiprinimui, skaičius
– 1. 

Jaunų  žmonių,  dalyvavusių
organizuojamuose ir remiamuose
projektuose  ir  iniciatyvose,
skirtuose  užsienyje  gyvenančių
lietuvių  jaunimo  tarpusavio
bendradarbiavimui,  bendros
veiklos  su  Lietuvos  jaunimu
organizavimui  skatinti,  jų
tautiniam  tapatumui  išsaugoti,
skaičius  –  ne  mažiau  900
(bendras dalyvių skaičius).

Finansuotų  užsienio  lietuvių
jaunimo  organizacijų  skaičius  –
ne mažiau 3.

Rezultatas:  sudarytos  sąlygos
užsienio  lietuvių  jaunimo
organizacijų  įgyvendinamų
programų metu užsienio lietuvių
jaunimui  įsitraukti  į  lietuvybės
skatinimo veiklas savo šalyje.

Vyriausiasis
specialistas

2021 m.
III ketv.

Lėšos numatytos
Socialinių
paslaugų
priežiūros

departamento
biudžete
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

Mokomoji ir 
informacinė veikla 
užsienio lietuvių 
jaunimo 
organizacijoms.

Organizuoti 
mokymus ir 
konsultacijas 
užsienio lietuvių 
jaunimo 
organizacijoms

Organizuotų  mokymų  ir
konsultacijų,  veikiančioms  ir
besikuriančioms užsienio lietuvių
jaunimo  organizacijoms  ir
bendruomenėms,  skaičius  –  ne
mažiau 7.

Rezultatas:  užtikrinama  užsienio
lietuvių  jaunimo  organizacijų
veikla bei jos narių kompetencijų
tobulinimas,  užtikrinamas  jaunų
žmonių ryšys su Lietuva.

Vyriausiasis
specialistas

2021 m. 1,0

03003050117 Įgyvendinti  ilgalaikių  COVID-19  pandemijos  pasekmių  asmens  ir  visuomenės  psichikos  sveikatai  mažinimo  veiksmų plano8

priemones 
7.1.  Organizuoti
supervizijas
tarnybų,  mokyklų
psichologams,
socialiniams
pedagogams  ir
jaunimo
darbuotojams

Organizuojamos
supervizijos
jaunimo
darbuotojams,
siekiant  stiprinti
darbuotojus ir kelti
jų kompetencijas

Supervizijose  dalyvavusių
asmenų skaičius – ne mažiau 110

Rezultatas:  užtikrinamas
metodinis  darbuotojų,  dirbančių
su jaunimu, palaikymas. 

Vyriausiasis 
patarėjas

2021 m. 22,0

8.8.  Parengti  ir
vykdyti
perkvalifikavimo
programas

Rengiamos  ir
įgyvendinamos
programos
jaunoms  moterims

Parengtos  ir  vykdomos
programos  jaunoms  moterims  ir
merginoms,  dėl  COVID-19
pandemijos  išgyvenančioms

Vyriausiasis
patarėjas

2021 m. 10,0

8 Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų planas patvirtintas Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-1596 „Dėl Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos
pasekmių visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų plano patvirtinimo”.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

jaunoms  moterims
ir  merginoms,  dėl
COVID-19
pandemijos
išgyvenančioms
krizinę situaciją

ir  merginoms,
patiriančioms  arba
patyrusioms
krizinę  situaciją
dėl  COVID-19
pandemijos

krizinę situaciją – 1 . 
Numatomas  dalyvių  skaičius
programoje - 15

03003050114 Įgyvendinti Nediskriminavimo skatinimo 2021-2023 metų veiksmų plano9 2 uždavinio – organizuoti tikslinių grupių mokymus ir
renginius nediskriminavimo skatinimo ir lygių galimybių temomis priemones:
Rengti  jaunimui  ir
su  jaunimu
dirbantiems
asmenims
mokymus
lytiškumo  ugdymo
klausimais
(priemonė
nurodyta
Nediskriminavimo
skatinimo  2021–
2023  metų
veiksmų plano  2.2
papunktyje)

Organizuoti
mokymus  jaunimo
darbuotojams
lytiškumo  ugdymo
tema

Mokymų  lytiškumo  ugdymo
tema  jaunimo  darbuotojams
skaičius – 2.

Individualių  konsultacijų
jaunimo  darbuotojams  apie
lytiškumo ugdymą skaičius – 1

Rezultatas:  mokymuose,
konsultacijose  dalyvavusių
asmenų,  kurie  įgytas  žinias
pritaikys  organizuodami
mokymus  ir  veiklas
bendraamžiams  savo
bendruomenėse,  skaičius  –  ne
mažiau 50.

Vyriausiasis
specialistas
darbui su
jaunimu

2021 m.
II–IV
ketv.

4,0

Rengti  jaunimui  ir
su  jaunimu

Organizuoti
mokymus  jaunimo

Suorganizuotų mokymų jaunimo
ir  su  jaunimu  dirbančių

Vyriausiasis
specialistas

2021 m.
II–IV

15,0

9 Nediskriminavimo  skatinimo  2021-2023  metų  veiksmų  planas  patvirtintas  Lietuvos  Respublikos  socialinės  apsaugos  ir  darbo
ministro  2020  m.  gruodžio  10  d.  įsakymu  Nr.  A1-1256  „Dėl  Nediskriminavimo  skatinimo  2021–2023  metų  veiksmų  plano
patvirtinimo“.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

dirbantiems
asmenims
mokymus
nediskriminavimo
skatinimo  ir
pagarbos  žmogui
ugdymo klausimais
(priemonė
nurodyta
Nediskriminavimo
skatinimo  2021–
2023  metų
veiksmų plano 2.3.
papunktyje)

ir  su  jaunimu
dirbančių
organizacijų
lyderiams  ir
savanoriams,
siekiant informuoti
juos  apie
diskriminacijos
rūšis,  formas,
diskriminavimo
prevenciją  ir
pagarbos  ugdymą
darbe  su  jaunais
žmonėmis

organizacijų  lyderiams  ir
savanoriams  skaičius  – ne
mažiau 2.

Individualių  konsultacijų  apie
nediskriminavimą  ir  pagarbą
kitam  jaunimo  ir  su  jaunimu
dirbančių organizacijų lyderiams
ir  savanoriams  skaičius  – ne
mažiau 6.

Rezultatas:  mokymuose,
konsultacijose  dalyvavusių
asmenų,  kurie  įgytas  žinias
pritaikys  organizuodami
mokymus  ir  veiklas
bendraamžiams  savo
bendruomenėse,  skaičius  –  ne
mažiau 150.

darbui su
jaunimu

ketv.

Organizuoti
mokymus
savivaldybių
jaunimo  reikalų
koordinatoriams,
kitiems
savivaldybių
administracijų  ir
seniūnijų
darbuotojams

Organizuojami
mokymai,  siekiant
skatinti
tarpkultūrinį
dialogą,  užtikrinti
efektyvų  darbą  su
migrantų
šeimomis,  vaikais
ir jaunimu, mažinti
diskriminacijos  ir

Mokymuose
dalyvavusių jaunimo  reikalų
koordinatorių,  kitų  savivaldybių
administracijų  ir
seniūnijų darbuotojų  skaičius  –
ne mažiau 60. 

Rezultatas:  mokymuose,
konsultacijose  dalyvavusių
asmenų,  kurie  įgytas  žinias

Vyriausiasis
patarėjas

2021 m.
III–IV
ketv.

18,0
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

tarpkultūrinio
dialogo,  darbo  su
migrantų
šeimomis,  vaikais
ir jaunimu temomis

stereotipų
apraiškas

pritaikys praktikoje, skaičius – ne
mažiau 60.

04.05. Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas
04005010113 Perduoti  Lietuvos

patirtį  ES  Rytų
partnerystės  ir
kitoms
besivystančioms
valstybėms
socialinės
apsaugos  srityje
(10  darnaus
vystymosi  tikslas)
(1.1.3.-2
Vystomojo
bendradarbiavimo
TVP priemonė).

Užtikrinti 
pasirašytų dvišalių 
protokolų 
įgyvendinimą

Parengtas  ir  patvirtintas
Lietuvos  ir  Ukrainos
bendradarbiavimo  susitarimas
ir veiklų planas – 1.

Suorganizuotų  tarptautinių
renginių,  seminarų  patirties
perdavimui  su  Ukraina,
skaičius – 1.

Rezultatas:  užtikrintas  dvišalis
bendradarbiavimas su Ukraina,
siekiant  dalintis  gerąja
patirtimi. 

Vyriausiasis
specialistas

2021 m. 6,0

04005010118 Įgyvendinti
Valstybinės moterų
ir  vyrų  lygių
galimybių  2015–
2021  metų
programos
įgyvendinimo
veiksmų  plano
2018–2021

Remti lyčių 
lygybės iniciatyvų,
skatinančių 
nestereotipinį 
požiūrį į moteris ir 
vyrus, sklaidą ir 
įtvirtinimą 
visuomenėje

Atliktas  viešasis  informacijos
viešinimo naujienų portale
paslaugų pirkimas – 1.

Atliktas  viešasis  reklaminių
vaizdo  klipų  ir  reklaminių
skydelių  sukūrimo,  ir
pagaminimo  bei  viešinimo
socialiniuose  tinkluose,

Vyresnysis
patarėjas

2021 m. 38,5
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

metams10

priemones
skaitmeniniuose  lauko
reklamos ekranuose  paslaugų
pirkimas – 1.

Rezultatas:  įgyvendinta
informuotumo  dindinimo
kampaniją  skirta  supažindinti
jaunimą  ir  visuomenę  su
skirtingomis  smurto  artimoje
aplinkoje  rūšimis
(psichologiniu,  fiziniu,
seksualiniu  ir  ekonominiu),
smurto padariniais, prevencijos
priemonėmis,  akcentuojant,
kad viena iš pagrindinių smurto
artimoje aplinkoje priežasčių –
žalingi  stereotipiniai  lyčių
(vyro  ir  moters)  vaidmenys
šeimoje.

04005010119 Remti  iniciatyvas,
kuriomis  siekiama
mažinti  lyčių
segregaciją  ir
šalinti  jos
priežastis  bei
pasekmes

Įgyvendinti
informuotumo
didinimo
kampaniją 

Atliktas  viešasis televizijos
laidų  ciklo  sukūrimo  ir
transliavimo  nacionalinės
aprėpties  televizijoje  paslaugų
viešasis pirkimas – 1.

Rezultatas:  įgyvendinta

Vyresnysis
patarėjas

2021 m. 60,0

10 Valstybinės  moterų  ir  vyrų  lygių  galimybių  2015–2021  metų  programos  įgyvendinimo  veiksmų  planas  2018–2021  metams
patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-331 „Dėl Valstybinės
moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018–2021 metams patvirtinimo“.



52

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

informuotumo  dindinimo
kampaniją  skirta  supažindinti
jaunimą  ir  visuomenę  su
skirtingomis  smurto  artimoje
aplinkoje  rūšimis
(psichologiniu,  fiziniu,
seksualiniu  ir  ekonominiu),
smurto padariniais, prevencijos
priemonėmis,  akcentuojant,
kad viena iš pagrindinių smurto
artimoje aplinkoje priežasčių –
žalingi  stereotipiniai  lyčių
(vyro  ir  moters)  vaidmenys
šeimoje.

______________________________



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 188603515, A. Vivulskio
g. 11, 03610 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS
IR DARBO MINISTRO 2021 M. GEGUŽĖS 21 D. ĮSAKYMO
NR. A1-389 „DĖL ĮSTAIGŲ PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS
IR DARBO MINISTERIJOS IR KITŲ MINISTERIJAI
PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ 2021 METŲ VEIKLOS PLANŲ
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Dokumento registracijos data ir numeris –
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis –
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos –
Sertifikatas išduotas –
Parašo sukūrimo data ir laikas –
Parašo formatas –
Laiko žymoje nurodytas laikas –
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją –
Sertifikato galiojimo laikas –
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

–

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.48

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Metaduomuo „Registravimo data“ turi būti nurodytas
Metaduomuo „Dokumento registracijos Nr.“ turi būti nurodytas
Dokumente parašų nerasta (2021-10-21 15:29:05)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2021-10-21 15:29:05 Dokumentų valdymo

sistema Avilys


