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Finansavimas jaunimo politikai 2016 m. 

Jaunimo politikai skiriamos 

lėšos iš valstybės biudžeto 

(vienas mažiausių ES)  

Occasional

ly you’ll 

find a job 

has 

specific 

requireme

nts 

ES ir kitų finansinių instrumentų 

lėšos, skiriamos Lietuvos  

jaunimo politikai 

Tikslinės dotacijos savivaldybėms 

administracinei JRK funkcijai 

40,5% Virš 28 mln. 

EUR 

1 974 000  

EUR 

800 000  

EUR 



Jaunimo reikalų koordinatoriai 

SADM finansuoja JRK etatus, rekomenduoja jų pareigybės charakteristiką, bet savivaldybės pačios 

renkasi, kaip organizuoti JRK darbą. Vieningos jaunimo politikos vertinimo priemonės nėra. 

 

  

Design Design Design 

57% 68% 30% 43/60 

Savivaldybių JRK 

priskiria papildomų 

funkcijų 

JRK atskaitingi ne 

administracijos 

direktoriui 

JRK neatitinka 

pareigybės paskirties 

ar veiklos srities 

Savivaldybės 2016 m. 

atliko jaunimo 

politikos kokybės 

vertinimą 



Gerųjų praktikų sklaidos trūkumas 

  

 

JRK pasikeitė 2016 m. 

 

JRK prisitaiko prie savivaldybėse  

sukurtų sąlygų, ne visuomet žino, 

kaip JP įgyvendinama kitur 

 

  

~50% 

Informacija apie jaunimo politiką 

skleidžiama fragmentuotai 

info 

Trūksta dalijimosi gerosiomis 

praktikomis tarp JRK, verslo, 

SJRT, jaunimo organizacijų, 

savivaldybės atstovų ir kitų JP 

veikėjų 



Projekto rezultatai 

Bendradarbiavimas 

tarp pilotinių 

savivaldybių – gerųjų 

praktikų perdavimas 
Utena – Švenčionys 

Trakai - Šalčininkai 

 

Inicijuoti apdovanojimai 

“Draugiška jaunimui 
savivaldybė” ir 

“Draugiškas jaunimui 

verslas” 
 

Interaktyvus 

jaunimo politikos 

žemėlapis 
 

Rekomendacijos dėl 

JRK pareigybės 

 



Rekomendacijos dėl JRK pareigybės 

Suvienodinti JRK 

funkcijas 

Sukurti JRK vertinimo ir 

stebėsenos sistemą 

Susieti vertinimo 

sistemą su tikslinėmis 

dotacijomis 

Centralizuotai teikti 

rekomendacijas 

savivaldybėms 

SADM ir JRD 

dalyvauti atrenkant 

naujus JRK 

Vyriausybės programos 

įgyvendinimo plane 

numatytas 2017 m. IV 

ketvirčio darbas:  

“Jaunimo politikos  

pagrindų įstatymo 

pakeitimas, siekiant 

apibrėžti darbą su 

jaunimu ir jo vykdymo 

principus, tobulinti 

institucijų, dirbančių 

jaunimo srityje, veiklą ir 

funkcijas  

 

Didžiuosiuose 

miestuose sudaryti 

galimybę dviejų  

JRK darbui  



Draugiškas jaunimui verslas 

Draugiška jaunimui savivaldybė 

Gerųjų praktikų sklaida 

 
 
Savivaldybės įvertinamos už tinkamą 

jaunimo politikos įgyvendinimą (35 

kriterijai) 

 

 

 

 

 

 
 

 

Darbų tęstinumas (SADM): 
 

 
 Įvertinti paraiškas  

 
 Apdovanoti (tikimasi iki 

gegužės) 

 
 Renginys apie regionų 

patrauklumo jaunimui didinimą 

Verslas įvertinamas už socialinės 

atsakomybės prisiėmimą už jaunimą 

(35 kriterijai) 

 
Gautos paraiškos: 

41 verslo 

33 savivaldybių 

 



Jaunimo politikos žemėlapis 

Susisteminta informacija apie 
jaunimo politikos veikėjus visuose 

Lietuvos regionuose. 

 

Pagrindinių jaunimo politikos 
veikėjų lokacija, kontaktai, 

aprašymas. 

 

www.socmin.lt (dešinėje) 
www.kurklt.lt (naujienos) 

 
 Kas ketvirtį atnaujinama ir 

viešinama SADM Jaunimo skyrius 

http://www.socmin.lt/
http://www.kurklt.lt/


Pilotiniai projektai:  

Šalčininkai-Trakai, Švenčionys-Utena 

 

Svarbu tęsti bendradarbiavimo procesus!  

 

 

Šalčininkų-Trakų Švenčionių-Utenos 

 

• Darbo su jaunimu plėtra 

• Moksleivių savivaldos 

aktyvinimas 

• Profesinio orientavimo 

plėtra 

 

• Darbo su jaunimu plėtra 

• Jaunimo organizacijų 

aktyvinimas 

• Verslumo skatinimas 

Renginiai savivaldybėse Pagrindinės bendradarbiavimo sritys 

(pateiktos rekomendacijos) 



Ačiū už dėmesį 

Julius Mitė 

julius.mite@kurklt.lt 
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