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Klientų pasitenkinimo tyrimas: palyginimas 2016 - 2018 m. 
Dalyvių skaičius: 2016 m. apklausoje dalyvavo 123 

respondentai – 76,42 proc. (94) moterys ir 23,58 

proc. (29 ) vyrai. Iš jų 59  proc. vyresni 30 m. ir 

daugiau, 24 proc. – 25-29 m. amžiaus ir 15 proc. – 

19-24 m. amžiaus. 

2017 m., dalyvavo 30 respondentų. Apklausoje 

dalyvavo 70 proc. (21) moterų ir 30 proc. (9) vyrai.  

Iš jų 53,3 proc. (16) vyresni nei 29 m., 33,3 (10) – 

25-29 m. amžiaus ir 13,3 (4) – 19-24 m. amžiaus. 

2018 m. dalyvavo 60 respondentų. Apklausoje 

dalyvavo 83,3 proc. (50) moterų ir 16,7 proc. (10) 

vyrai.  

Iš jų 70 proc. (42) vyresni nei 29 m., 23,3 proc. (14) 

– 25-29 m. amžiaus ir 5 proc. (3) – 19-24 m. amžiaus. 

Iš jų 85 proc. (51) turi aukštąjį universitetinį 

išsilavinimą ir po 3,3 proc. (2) asmenis turinčius 

vidurinį ir profesinį išsilavinimą. 

 

 

1. Apibūdinkite savo santykį su JRD (galima žymėti kelis atsakymus) 

2016 

• 87 proc. – teko bendrauti su JRD darbuotoju 

• 82,1 proc. dalyvavęs JRD organizuojamuose/finansuojamuose renginiuose. 

• 33,3 proc. Kreipėsi raštu ir / ar pateikė paraišką, dokumentus, skundą/pretenziją. 
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• 68,3 proc. Naudojosi kitomis JRD paslaugomis (lankiausi JRD interneto svetainėje, 

gavau JRD išleistą medžiagą ir pan.). 

• 1,6 proc. Asmeniškai neteko su JRD susidurti, apie JRD žino iš pažįstamų / draugų 

pasakojimų. 

2017 

• 80 proc. – teko bendrauti su JRD darbuotoju 

• 93 proc. dalyvavęs JRD organizuojamuose/finansuojamuose renginiuose. 

• 43 proc. Kreipėsi raštu ir / ar pateikė paraišką, dokumentus, skundą/pretenziją. 

• 63 proc. Naudojosi kitomis JRD paslaugomis (lankiausi JRD interneto svetainėje, 

gavau JRD išleistą medžiagą ir pan.). 

• 3 proc. Asmeniškai neteko su JRD susidurti, apie JRD žino iš pažįstamų / draugų 

pasakojimų. 

2018 

• 95 proc. – teko bendrauti su JRD darbuotoju 

• 90 proc. dalyvavęs JRD organizuojamuose/finansuojamuose renginiuose. 

• 45 proc. Kreipėsi raštu ir / ar pateikė paraišką, dokumentus, skundą/pretenziją. 

• 75 proc. Naudojosi kitomis JRD paslaugomis (lankiausi JRD interneto svetainėje, 

gavau JRD išleistą medžiagą ir pan.). 

• 1,7 proc. Asmeniškai neteko su JRD susidurti, apie JRD žino iš pažįstamų / draugų 

pasakojimų. 

 

Panašus procentas respondentas naudojosi JRD teikiamomis paslaugomis 
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2. Kiek dažnai teko bendrauti su JRD darbuotojais? (proc.) 

 

 

 

3. Kiek jums yra svarbios JRD teikiamos viešosios paslaugos? (1- visiškai nesvarbu, 10 –

labai svarbu)  

 

Įgyvendina programas ir priemones, skirtas jaunimui, jaunimo organizacijoms ir su 

jaunimu dirbančioms organizacijoms  

2016 m. vidurkis – 8,95 

2017 m. vidurkis – 8,4 (10 balų skyrė 18 respondentų, žemiausią 5 – 1) 

2018 m. vidurkis – 9,3 (10 balų skyrė 42 respondentų, žemiausią 3 – 1) 

 

Organizuoja konkursus jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų ir (ar) 

programų paraiškoms pateikti  

2016 m. vidurkis – 8,85  

2017 m. vidurkis – 9,2 (10 balų skyrė 21 respondentas, žemiausią 7 – 2) 

2018 m. vidurkis – 9,5 (10 balų skyrė 45 respondentų, žemiausią 3 – 1) 

 

Vykdo jaunimo padėties stebėseną 

2016 m. vidurkis – 8,4 
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2017 m. vidurkis – 8 (10 balų skyrė 14 respondentų, žemiausią 4 – 1) 

2018 m. vidurkis – 8.82 (10 balų skyrė 31 respondentų, žemiausią 3 – 1) 

 

Kaupia, sistemina ir analizuoja kitų įstaigų ir institucijų atliktus tyrimus, susijusius su 

jaunimu, bendradarbiauja su tyrėjais ir specialistais, dirbančiais jaunimo politikos srityje  

2016 m. vidurkis – 8.37 

2017 m. vidurkis – 8,4 (10 balų skyrė 10 respondentų, žemiausią 4 – 1) 

2018 m. vidurkis – 8,8 (10 balų skyrė 33 respondentų, žemiausią 4 – 2) 

 

Vykdo tarpinstitucinę ir tarpsektorinę veiklą  

2016 m. vidurkis – 8,2 

2017 m. vidurkis – 8,1 (10 balų skyrė 7, žemiausią 2 -1) 

2018 m. vidurkis – 8,72 (10 balų skyrė 27 respondentų, žemiausią 4 – 1) 

 

Pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei 

įstaigomis, jaunimo ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis, teikia informaciją ir 

metodinę pagalbą, konsultuoja jas  

2016 m. vidurkis – 8,7 

2017 m. vidurkis – 8,83 (10 balų skyrė 17 respondentų, žemiausią 1 - 1) 

2018 m. vidurkis – 9,15 (10 balų skyrė 36 respondentų, žemiausią 4 – 2) 

 

Teikia metodinę pagalbą savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriams, juos informuoja 

ir konsultuoja  

2016 m. vidurkis – 8,45 

2017 m. vidurkis – 8,4 (10 balų skyrė 10 respondentų, žemiausią 4 -1) 

2018 m. vidurkis – 9,05 (10 balų skyrė 40 respondentų, žemiausią 1 – 1) 

 

Inicijuoja ir įgyvendina gerosios patirties jaunimo politikos srityje perėmimą iš užsienio 

šalių ir diegimą Lietuvoje bei gerosios Lietuvos jaunimo politikos patirties perdavimą 

užsienio šalims  

2016 m. vidurkis – 8,13 

2017 m. vidurkis – 8,6 (10 balų skyrė 10 respondentų, žemiausią 4 -3) 



 

 

2018 m. vidurkis – 8,6 (10 balų skyrė 27 respondentų, žemiausią 4 – 1) 

 

Informuoja visuomenę apie jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių 

organizacijų būklę Lietuvoje, jaunimo politiką, taip pat apie savo veiklą  

2016 m. vidurkis – 8,56 

2017 m. vidurkis – 8,3 (10 balų skyrė 12 respondentų, žemiausią 5 -1) 

2018 m. vidurkis – 9,03 (10 balų skyrė 29 respondentų, žemiausią 4 – 1) 

 

Organizuoja konferencijas, seminarus, mokymus, kitus renginius  

2016 m. vidurkis – 8,91 

2017 m. vidurkis – 9,13 (10 balų skyrė 18 respondentų, žemiausią 5 -1) 

2018 m. vidurkis – 9,43 (10 balų skyrė 43 respondentų, žemiausią 7 – 5) 

 

Inicijuoja ir organizuoja metodinės medžiagos jaunimo politikos srityje rengimą, leidybą 

ir sklaidą  

2016 m. vidurkis – 8,56 

2017 m. vidurkis – 9 (10 balų skyrė 16 respondentų, žemiausią 6 -3) 

2018 m. vidurkis – 9,3 (10 balų skyrė 39 respondentų, žemiausią 6 – 3) 

 

Konsultuojasi su Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, jaunimo organizacijomis, su 

jaunimu dirbančiomis organizacijomis bei jaunimu 

2016 m. vidurkis – 8,8 

2017 m. vidurkis – 8,7 (10 balų skyrė 11 respondentų, žemiausią 1 - 1) 

2018 m. vidurkis – 8,83 (10 balų skyrė 29 respondentų, žemiausią 4 – 2) 

 

Konsultuoja dėl darbo su jaunimo, savanoriškos veiklos, jaunimo organizacijų veiklos  

2017 m. vidurkis – 8 (10 balų skyrė 14 respondentų, žemiausią 1 - 5) (2016 m. šio 

klausimo nebuvo) 

2018 m. vidurkis – 9,13 (10 balų skyrė 36 respondentų, žemiausią 3 – 1) 



 

 

 

4. Kokiu būdu kreipėtės į JRD dėl teikiamų viešųjų paslaugų (galima žymėti kelis 

atsakymus)? (proc.) 

 

 

5. Kaip vertinate JRD atliekamas viešąsias paslaugas?  

 

Įgyvendina programas ir priemones, skirtas jaunimui, jaunimo organizacijoms ir su 

jaunimu dirbančioms organizacijoms  

2016 m. vidurkis – 8,3 

2017 m. vidurkis – 7,9 (10 balų skyrė 12 respondentų, žemiausią 1 - 3) 

2018 m. vidurkis – 8,78 (10 balų skyrė 23 respondentų, žemiausią 5 – 1) 

 

Organizuoja konkursus jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų ir (ar) 

programų paraiškoms pateikti  

2016 m. vidurkis – 8,1 

2017 m. vidurkis – 8,2 (10 balų skyrė 12 respondentų, žemiausią 1 - 1) 

2018 m. vidurkis – 8,62 (10 balų skyrė 27 respondentų, žemiausią 2 – 1) 
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Vykdo jaunimo padėties stebėseną  

2016 m. vidurkis - 8 

2017 m. vidurkis – 7,73 (10 balų skyrė 9 respondentai, žemiausią 1 - 2) 

2018 m. vidurkis – 8,72 (10 balų skyrė 22 respondentų, žemiausią 5 – 2) 

 

Kaupia, sistemina ir analizuoja kitų įstaigų ir institucijų atliktus tyrimus, susijusius su 

jaunimu, bendradarbiauja su tyrėjais ir specialistais, dirbančiais jaunimo politikos srityje 

2016 m. vidurkis – 8,1 

2017 m. vidurkis – 7,73 (10 balų skyrė 9 respondentai, žemiausią 1 - 2) 

2018 m. vidurkis – 8,7 (10 balų skyrė 23 respondentų, žemiausią 5 – 2) 

 

Vykdo tarpinstitucinę ir tarpsektorinę veiklą 

2016 m. vidurkis – 7,9 

2017 m. vidurkis – 8 (10 balų skyrė 6 respondentai, žemiausią 2 - 1) 

2018 m. vidurkis – 8,59 (10 balų skyrė 19 respondentų, žemiausią 5 – 1) 

 

Pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei 

įstaigomis, jaunimo ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis, teikia informaciją ir 

metodinę pagalbą, konsultuoja jas 

2016 m. vidurkis – 8,1 

2017 m. vidurkis – 8,3 (10 balų skyrė 8 respondentai, žemiausią 6 - 5) 

2018 m. vidurkis – 8,88 (10 balų skyrė 25 respondentų, žemiausią 5 – 1) 

 

Teikia metodinę pagalbą savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriams, juos informuoja 

ir konsultuoja 

2016 m. vidurkis – 8,1 

2017 m. vidurkis – 7,96 (10 balų skyrė 7 respondentai, žemiausią 4 - 1) 

2018 m. vidurkis – 9 (10 balų skyrė 31 respondentų, žemiausią 3 – 2) 

 

Inicijuoja ir įgyvendina gerosios patirties jaunimo politikos srityje perėmimą iš užsienio 

šalių ir diegimą Lietuvoje bei gerosios Lietuvos jaunimo politikos patirties perdavimą 

užsienio šalims 



 

 

2016 m. vidurkis – 8,1 

2017 m. vidurkis – 7,96 (10 balų skyrė 9 respondentai, žemiausią 1 - 1) 

2018 m. vidurkis – 8,6 (10 balų skyrė 20 respondentų, žemiausią 5 – 3) 

 

Informuoja visuomenę apie jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių 

organizacijų būklę Lietuvoje, jaunimo politiką, taip pat apie savo veiklą 

2016 m. vidurkis – 7,9 

2017 m. vidurkis – 7,93 (10 balų skyrė 9 respondentai, žemiausią 2 - 1) 

2018 m. vidurkis – 8,6 (10 balų skyrė 23 respondentų, žemiausią 2 – 1) 

 

Organizuoja konferencijas, seminarus, mokymus, kitus renginius 

2016 m. vidurkis – 8,6 

2017 m. vidurkis – 8,4 (10 balų skyrė 14 respondentų, žemiausią 3 - 1) 

2018 m. vidurkis – 9,16 (10 balų skyrė 35 respondentų, žemiausią 6 – 3) 

 

Inicijuoja ir organizuoja metodinės medžiagos jaunimo politikos srityje rengimą, leidybą 

ir sklaidą 

2016 m. vidurkis – 8,6 

2017 m. vidurkis – 7,96 (10 balų skyrė 11 respondentų, žemiausią 2 - 1) 

2018 m. vidurkis – 8,85 (10 balų skyrė 25 respondentų, žemiausią 5 – 1) 

 

Konsultuojasi su Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, jaunimo organizacijomis, su 

jaunimu dirbančiomis organizacijomis bei jaunimu 

2016 m. vidurkis – 8 

2017 m. vidurkis – 8,1 (10 balų skyrė 8 respondentas, žemiausią 3 - 2) 

2018 m. vidurkis – 8,47 (10 balų skyrė 19 respondentų, žemiausią 4 – 1) 

 

Konsultuoja dėl darbo su jaunimo, savanoriškos veiklos, jaunimo organizacijų veiklos 

(2016 m. šio klausimo nebuvo) 

2017 m. vidurkis – 8,1 (10 balų skyrė 13 respondentų, žemiausią 3 - 2) 

2018 m. vidurkis – 8,92 (10 balų skyrė 25 respondentų, žemiausią 5 – 1) 



 

 

 

6. Kodėl kreipėtės į JRD? (galima žymėti kelis atsakymus): 

 

 

 

Ar Jūs esate patenkintas rezultatu, t.y. JRD Jums suteikta viešąja paslauga, informacija, 

dokumentų tvarkymu, reakcija į prašymą, pageidavimą ar skundą? 

2018 m. vidurkis – 8,98 (10 balų skyrė 27 respondentų, žemiausią 5 – 1) 

 

7. Vertindami JRD veiklą ir teikiamas viešąsias paslaugas, kaip vertinate kiekvieną iš teiginių 

 

JRD yra lengvai pasiekiamoje, patogioje vietoje 

2016 m. vidurkis – 7,9 

2017 m. vidurkis – 6,8 (10 balų skyrė 2 respondentai, žemiausią 1 - 1) 

2018 m. vidurkis – 8,02 (10 balų skyrė 14 respondentų, žemiausią 3 – 2) 

 

JRD patalpos yra pritaikytos jai priskirtoms funkcijoms atlikti  

2016 m. vidurkis – 7,4 

2017 m. vidurkis – 6,96 (10 balų skyrė 2 respondentai, žemiausią 1 - 1) 

2018 m. vidurkis – 7,65 (10 balų skyrė 8 respondentų, žemiausią 1 – 2) 

 

JRD darbo laikas yra jums patogus  

2016 m. vidurkis – 8,3 

2017 m. vidurkis – 7,86 (10 balų skyrė 7 respondentai, žemiausią 2 - 1) 
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2018 m. vidurkis – 8,77 (10 balų skyrė 29 respondentų, žemiausią 3 – 1) 

 

Laukimo laikas iki paslaugos suteikimo buvo ne per ilgas  

2016 m. vidurkis – 8,4  

2017 m. vidurkis – 7,63 (10 balų skyrė 10 respondentų, žemiausią 1 - 1) 

2018 m. vidurkis – 8,48 (10 balų skyrė 27 respondentų, žemiausią 1 – 2) 

 

Į Jūsų problemą buvo reaguota iš karto 

2016 m. vidurkis – 8,3 

2017 m. vidurkis – 8,46 (10 balų skyrė 13 respondentų, žemiausią 1 - 1) 

2018 m. vidurkis – 8,65 (10 balų skyrė 26 respondentų, žemiausią 3 – 1) 

 

Jūsų problema buvo išspręsta laiku (per nurodytą laiką arba teisės aktų nustatyta tvarka)  

2016 m. vidurkis – 8,4 

2017 m. vidurkis – 8,3 (10 balų skyrė 13 respondentų, žemiausią 2 - 1) 

2018 m. vidurkis – 8,82 (10 balų skyrė 26 respondentų, žemiausią 3 – 2) 

 

Darbo metu lengva rasti visus reikiamus specialistus  

2016 m. vidurkis – 8,2 

2017 m. vidurkis – 8,23 (10 balų skyrė 11 respondentų, žemiausią 2 - 1) 

2018 m. vidurkis – 8,98 (10 balų skyrė 29 respondentų, žemiausią 6 – 2) 

 

Specialistai yra kompetentingi ir išmano savo darbą  

2016 m. vidurkis – 8,3 

2017 m. vidurkis – 8,43 (10 balų skyrė 13 respondentų, žemiausią 4 - 2) 

2018 m. vidurkis – 9,16 (10 balų skyrė 34 respondentų, žemiausią 5 – 1) 

 

Specialistai yra mandagūs ir maloniai bendrauja su klientais –  

2016 m. vidurkis – 8,3 

2017 m. vidurkis – 8,7 (10 balų skyrė 14 respondentų, žemiausią 5 - 2) 



 

 

2018 m. vidurkis – 9,43 (10 balų skyrė 44 respondentų, žemiausią 4 – 1) 

 

JRD teikiama informacija yra lengvai gaunama, išsami ir suprantama –  

2016 m. vidurkis – 8,2 

2017 m. vidurkis – 8,2 (10 balų skyrė 12 respondentų, žemiausią 3 - 1) 

2018 m. vidurkis – 9,08 (10 balų skyrė 26 respondentų, žemiausią 6 – 2) 

 

JRD svetainės internete dizainas yra patrauklus, informacija teisingai suskirstyta 

kategorijomis, yra lengvai surandama ir suprantama, ja patogu naudotis   

2016 m. vidurkis – 8,1 

2017 m. vidurkis – 7,13 (10 balų skyrė 8 respondentai, žemiausią 1 - 1) 

2018 m. vidurkis – 8,42 (10 balų skyrė 16 respondentų, žemiausią 4 – 1) 

 

JRD lanksčiai organizuoja informacijos ir paslaugų teikimą įvairiais būdais pasiekdama 

tikslines grupes  

2016 m. vidurkis – 8,4 

2017 m. vidurkis – 7,8 (10 balų skyrė 7 respondentai, žemiausią 2 - 2) 

2018 m. vidurkis – 8,65 (10 balų skyrė 19 respondentų, žemiausią 5 – 2) 

 

JRD organizuojamų renginių temos yra aktualios ir svarbios, jie yra rezultatyvūs ir 

prisideda prie jaunimo politikos plėtros  

2016 m. vidurkis – 8,6 

2017 m. vidurkis – 8,4 (10 balų skyrė 11 respondentų, žemiausią 3 - 1) 

2018 m. vidurkis – 9,12 (10 balų skyrė 29 respondentų, žemiausią 6 – 2) 

 

JRD vykdomas tarptautinis bendradarbiavimas ir tarptautinės gerosios patirties sklaida yra 

aktualūs ir atitinka poreikius  

2016 m. vidurkis – 8,5 

2017 m. vidurkis – 8,2 (10 balų skyrė 9 respondentai, žemiausią 1 – 1) 

2018 m. vidurkis – 8,62 (10 balų skyrė 19 respondentų, žemiausią 4 – 1) 

 



 

 

JRD savo veiklą organizuoja remdamasi tarpžinybinio ir tarpsektorinio bendradarbiavimo 

principais: 

2016 m. vidurkis – 8,5 

2017 m. vidurkis – 8,36 (10 balų skyrė 10 respondentų, žemiausią 4– 1) 

2018 m. vidurkis – 8,67 (10 balų skyrė 20 respondentų, žemiausią 7 – 11) 

 

JRD projektų finansavimo konkursų organizavimo, projektų atrankos ir vertinimo 

procedūros yra aiškios   

2016 m. vidurkis – 8,1 

2017 m. vidurkis – 8,03 (10 balų skyrė 7 respondentai, žemiausią 1 – 1) 

2018 m. vidurkis – 8,4 (10 balų skyrė 15 respondentų, žemiausią 3 – 1) 

 

JRD projektų finansavimo konkurso nuostatai ir paraiškų formos yra suprantamos ir 

lengvai užpildomos  

2016 m. vidurkis – 8,1 

2017 m. vidurkis – 7,3 (10 balų skyrė 4 respondentai, žemiausią 2 – 1) 

2018 m. vidurkis – 7,87 (10 balų skyrė 11 respondentų, žemiausią 4 – 2) 

 

JRD vykdomos programos ir priemonės pasiekia įvairioms socialinėms grupėms 

priklausantį jaunimą   

2016 m. vidurkis – 7,8 

2017 m. vidurkis – 7,86 (10 balų skyrė 7 respondentai, žemiausią 3 – 1) 

2018 m. vidurkis – 8,57 (10 balų skyrė 22 respondentų, žemiausią 3 – 1) 

 

JRD žino jaunimo situaciją, jaunimo politikos raidos tendencijas, jaunimo ir su jaunimu 

dirbančių organizacijų būklę  

2016 m. vidurkis – 8,1 

2017 m. vidurkis – 7,9 (10 balų skyrė 8 respondentai, žemiausią 1 – 1) 

2018 m. vidurkis – 8,88 (10 balų skyrė 26 respondentų, žemiausią 3 – 1) 

 

Nevertinant respondentų skaičiaus skirtumo, respondentų atsakymai nežymiai skiriasi 

rodantys teigiamą paslaugų kokybės pokytį. 


