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Paspaudus ant kiekvieno žemėlapio punkto, atsiras organizacijos ar įstaigos kontaktiniai duomenys bei trumpas 

aprašymas, kokias paslaugas jaunimui įstaiga ar organizacija gali suteikti ar kaip prisideda prie jaunimo politikos 

įgyvendinimo regionuose. Žemėlapyje pateikiami duomenys ir juos renkanti institucija: 

Duomenys Duomenų šaltinis 

1. Jaunimo politikos institucijos nacionaliniu mastu SADM, JRD, LRS, LiJOT, JTBA internetiniai puslapiai 

2. Jaunimo reikalų koordinatoriai 

3. Regioninės jaunimo organizacijų tarybos 

4. Jaunimo darbo centrai 

5. Atviri jaunimo centrai 

6. Atviros jaunimo erdvės 

7. Jaunimo informavimo ir konsultavimo taškai 

 

Jaunimo reikalų departamentas  

8. Jaunimo garantijų iniciatyvos SADM Darbo rinkos skyrius 

9. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros 

regioniniai koordinatoriai 

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra 

 

Siekiant užtikrinti žemėlapio tęstinumą, teisė administruoti šį žemėlapį bus suteikiama Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos (SADM) Jaunimo reikalų skyriaus vyriausiajam specialistui, dirbančiam su regionine jaunimo politika. 

Siekiant neapkrauti žemėlapio administratoriaus techniniais darbais, duomenys bus atnaujinami kiekvieną metų 

ketvirtį.  

Norint patalpinti 2017 m. pradžios žemėlapį į savo internetinį puslapį, reikia vadovautis šiomis nuorodomis. 

Žemėlapis gali būti talpinamas SADM, Jaunimo reikalų departamento puslapyje, savivaldybių internetinėse 

svetainėse, kitų SADM Jaunimo skyriaus partnerių puslapiuose. Norint pasinaudoti šiuo žemėlapiu, reikia kreiptis į 

SADM Jaunimo skyriaus vyriausiąjį specialistą, dirbantį su regionine jaunimo politika, kuris suteiks informaciją, kaip 

šį žemėlapį įdėti į savo puslapį. Taip pat bus galima kreiptis pastebėjus klaidingus duomenis bei norint atnaujinti 

informaciją.  

Pastaba: Šis žemėlapis įtraukia tik jaunimo politikos infrastruktūrą visoje Lietuvoje, tuo tarpu į jaunimą orientuotas 

institucijas ir asmenis galima būtų lokalizuoti ir kitose srityse, už kurias SADM nėra atsakinga: švietimo (neformaliojo 

švietimo ir ugdymo paslaugas jaunimui teikiančias įstaigas, formaliojo švietimo įstaigas (vidurines mokyklas, 

gimnazijas, kolegijas, universitetus, profesines mokyklas)), sveikatos (visuomenės sveikatos biurus, jaunimui palankių 

sveikatos priežiūros paslaugų koordinacinius centrus, priklausomybės ligų centrus, jaunimo narkologijos pagalbos 

centrą) ir kitose srityse. 

 

  ŽEMĖLAPIS 

Interaktyvus jaunimo politikos 
žemėlapis yra skirtas pavaizduoti 
jaunimo politiką Lietuvoje 
įgyvendinančias organizacijas bei 
institucijas, suteikti jų kontaktinius 
duomenis. 

Žemėlapis skirtas jaunimui, su 
jaunimu dirbančioms 
organizacijoms, viešojo, privataus 
ir nevyriausybinio sektorių 
atstovams, siekiant vieningai 
informuoti apie regioninius 
jaunimo politikos tinklus. 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1dT4S3fKsbm8nEM1C9j2j3963TVM&usp=sharing
http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2016/10/Kaip-įkelti-jaunimo-politikos-infrastruktūros-žemėlapį.pdf
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1dT4S3fKsbm8nEM1C9j2j3963TVM&usp=sharing

