
JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTAS 
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS 

Valstybės biudžetinė įstaiga, Vytenio g. 6, LT-03113 Vilnius, tel. 8 634 08 299
El. p. info@jrd.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188681478

Neringos savivaldybės merui 2022-01-       Nr. 2S-      (5.3)
Neringos savivaldybės administracijos direktoriui    
Neringos savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriui

Kopija: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriui

DĖL JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO SAVIVALDYBĖJE 2022 M.

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – 

Departamentas) pažymi, jog remiantis Lietuvos Respublikos Jaunimo politikos pagrindų įstatymu 

(toliau – JPPĮ), jaunimo politikos įgyvendinimas yra valstybinė (perduota savivaldybėms) funkcija, 

kuriai atlikti savivaldybėje steigiama savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybė. 

Departamentas, vadovaudamasis Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 21 d. 

įsakymu Nr. A1-757 „Dėl įgaliojimų suteikimo“, pagal kurį Departamentas įgaliotas įgyvendinti 

jaunimo politiką, ir JPPĮ II skyriaus 3 straipsnio 5 punktu, pagal kurį jaunimo politiką įgyvendinanti 

institucija kiekvienais metais teikia savivaldybių administracijoms individualias jaunimo politikos 

įgyvendinimo rekomendacijas, kurių pagrindu turi būti užtikrinama valstybinė (valstybės perduota 

savivaldybėms) jaunimo politikos įgyvendinimo funkcija, teikia jaunimo politikos įgyvendinimo 

Neringos savivaldybėje (toliau – Savivaldybėje) 2022 m. rekomenduojamas įgyvendinti 

jaunimo politikos veiklos sritis, užduotis ir rezultatų vertinimo kriterijus. Informuojame, jog 

rekomendacijos ir jose numatytos užduotys buvo derinamos su Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija ir Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi (arba asmeniu, 

kuriam pavesta vykdyti savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus funkcijas). Prašome 

atsižvelgti į pridedamoje lentelėje pateiktus siūlymus atliekant Savivaldybės jaunimo reikalų 

koordinatoriaus tarnybinės veiklos vertinimą ir nustatant einamųjų metų užduotis bei pagal 

galimybes įtraukti į Savivaldybės 2022 m. veiklą ir strateginio planavimo dokumentus. 

Informuojame, jog, siekiant sklandaus atsiskaitymo už savivaldybėms deleguotos 

valstybinės funkcijos įgyvendinimą bei siekiant užtikrinti nuoseklią jaunimo politikos įgyvendinimo 

Lietuvoje stebėseną, antram, trečiam ir ketvirtam ketvirčiams pasibaigus Savivaldybės jaunimo 

reikalų koordinatoriaus (arba asmens, kuriam pavesta vykdyti jaunimo reikalų koordinatoriaus 
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funkcijas) bus prašoma Departamentui pateikti Jaunimo politikos įgyvendinimo Savivaldybėje 

veiklos ataskaitą (pagal Departamento parengtą formą). Veiklos ataskaitas (už pirmą ketvirtį veiklos 

ataskaita teikiama kartu su antro ketvirčio veiklos ataskaita) prašome pateikti kiekvienam ketvirčiui 

pasibaigus iki kito mėnesio 20 d. (imtinai), išskyrus 2022 m. IV ketv., už kurį ataskaitą prašome 

pateikti ne vėliau kaip iki 2023 m. sausio 10 d. (imtinai). Primename, jog Departamento darbuotojai 

yra pasiruošę konsultuoti jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje ir kitais jaunimo politikos 

klausimais.

Dėkojame už bendradarbiavimą.

PRIDEDAMA. 2022 metais rekomenduojamos įgyvendinti jaunimo politikos veiklos sritys, 

užduotys ir rezultatų vertinimo kriterijai, 7 lapai.

Direktorius                                  Jonas Laniauskas 



2022 METAIS NERINGOS SAVIVALDYBEI REKOMENDUOJAMOS ĮGYVENDINTI JAUNIMO POLITIKOS SRITYS, UŽDUOTYS IR 
REZULTATŲ VERTINIMO KRITERIJAI (REKOMENDACIJOS)

Užduotis Rezultatų vertinimo kriterijus (rekomendacija) 2022 m. planuojamas pasiekti rezultatas
NACIONALINIU MASTU IŠSKIRTOS PAGRINDINĖS KRYPTYS
1. Jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimas.

1.1.1. Jaunimo savanorius priimančioms arba galinčioms priimti organizacijoms stiprinti skirti 
renginiai (susitikimai, diskusijos, konferencijos, informaciniai renginiai, mokymai).

2

1.1.2. Bendras savivaldybės aktyvių priimančių organizacijų, per akreditacijos laikotarpį 
turėjusių Jaunimo savanoriškos tarnybos modelio savanorių, skaičius.

2

1.1. Stiprinti 
jaunimo savanorius 
priimančias 
organizacijas.

1.1.3. Per metus naujai paraiškas dėl akreditacijos pateikusių jaunimo savanorius priimančių 
organizacijų skaičius.

2

1.2.1. Skirtas finansavimas vietos jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimui iš 
Savivaldybės biudžeto.

1000 Eur

1.2.2. Kuriami aiškūs rašytiniai susitarimai su savanorišką veiklą organizuojančiomis 
organizacijomis veiklos vykdymo ir atskaitomybės savivaldybei klausimais, jei suteikiamas 
finansavimas.

Sudaryta sutartis

1.2. Stiprinti 
jaunimo 
savanorišką veiklą 
organizuojančias 
organizacijas.

1.2.3.  Patvirtintas savanoriškos veiklos projektų finansavimo savivaldybėje tvarkos aprašas. Aprašas patvirtintas
1.3.1. Jauniems žmonėms supažindinti, paskatinti dalyvauti ir į(si)traukti į neformalią 
savanorišką veiklą ir Jaunimo savanorišką tarnybą skirti renginiai (informaciniai renginiai, 
susitikimai, diskusijos, konferencijos).

2

1.3.2. Organizacijų, institucijų, kitų įstaigų, į savo veiklą įtraukusių trumpalaikę savanorišką 
veiklą atliekančius jaunus žmones, skaičius.

2

1.3.3. Kuriama nuosekli informacijos sklaidos apie savanorystės galimybes ir jaunimo 
savanoriškos tarnybos jaunimo tarpe sistema (informacija socialiniuose tinkluose, 
savivaldybės interneto svetainėje, mokyklų elektroniniuose dienynuose, įstaigų interneto 
svetainėse, renginių metu).

Informacija skleidžiama

1.3.4. Skirtas Savivaldybės finansavimas jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 
iniciatyvoms ir projektams, skatinantiems ilgalaikės jaunimo savanoriškos veiklos vystymą ir 
įgyvendinimą.

600 Eur

1.3.5. Finansuotų projektų, kurie skirti jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms, 
skatinančioms ilgalaikės jaunimo savanoriškos veiklos vystymą ir įgyvendinimą, skaičius.

2

1.3. Skatinti 
jaunimo 
dalyvavimą 
savanoriškoje 
(neformalioje ir 
pagal Jaunimo 
savanorišką 
tarnybą) veikloje.

1.3.6. Renginių, skirtų paminėti Savanorystės metams, skaičius. 1

2. Darbo su jaunimu formų plėtros ir kokybės užtikrinimas.



2.1.1. Atvirojo darbo su jaunimu įgyvendinimas ir plėtra uždavinio arba priemonės forma 
įtraukti į Savivaldybės strateginio planavimo dokumentus (trimečiai strateginiai veiklos planai, 
savivaldybės strateginis plėtros planas).

Atvirasis darbas su jaunimu įtrauktas į  
Neringos savivaldybės strateginio veiklos 
plano Kultūros ir jaunimo veiklos programą

2.1.2. Užtikrintas nuoseklus Savivaldybėje veikiančių atvirųjų jaunimo centrų / atvirųjų 
jaunimo erdvių finansavimas. Iš Savivaldybės biudžeto lėšų skirta finansavimo suma.

6750 Eur

2.1.3. Savivaldybės biudžeto lėšomis nuosekliai finansuojamų jaunimo darbuotojų, dirbančių 
atviruosiuose jaunimo centruose ir atvirosiose jaunimo erdvėse tiesiogiai su jaunimu, etatų 
skaičius metų pabaigoje.

0,5

2.1.4. Savivaldybės biudžeto lėšomis nuosekliai finansuojamų jaunimo darbuotojų, dirbančių 
ne mažiau 0,5 etato atvirosiose jaunimo erdvėse, skaičius.

1

2.1.5. Savivaldybėje veikiančių atvirųjų jaunimo erdvių, vykdančių atvirąjį darbą su jaunimu, 
bendras skaičius.

1

2.1.6. Įsteigtų naujų atvirųjų jaunimo centrų, vykdančių atvirąjį darbą su jaunimu, skaičius. Atlikta AJC poreikio analizė

2.1. Sudaryti 
sąlygas atvirųjų 
jaunimo centrų / 
atvirųjų jaunimo 
erdvių veiklai ir / ar 
jos plėtrai 
(užtikrinti 
finansavimą, 
sukurti teisinę 
bazę, įtraukti į 
planavimo 
dokumentus ir t.t.)

2.1.7. Įsteigtų naujų atvirųjų jaunimo erdvių, vykdančių atvirąjį darbą su jaunimu, skaičius. Atlikta AJE poreikio analizė
2.2.1. Savivaldybėje veikiantys atvirieji jaunimo centrai ir atvirosios jaunimo erdvės turi 
patvirtintus ir pagal poreikį suderintus metinius veiklos planus.

Metiniai veiklos planai sudaryti

2.2.2. Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių unikalių lankytojų skaičius. 25
2.2.3. Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių bendras lankytojų skaičius. 35
2.2.4. Įvertinta Savivaldybės atvirųjų jaunimo centrų ir  atvirųjų jaunimo erdvių veikla pagal 
Departamento patvirtintą, atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir 
veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašą.

Identifikavimas atliktas

2.2. Užtikrinti 
atvirųjų jaunimo 
centrų / atvirųjų 
jaunimo erdvių 
teikiamų paslaugų 
įvairovę ir kokybę.

2.2.5. Įstaigų, teikiančių paslaugas jaunimui (pavyzdžiui, visuomenės sveikatos biuras, 
socialinis centras, kt.), su kuriomis Savivaldybėje veikiantys atvirieji jaunimo centrai ir 
atvirosios jaunimo erdvės bendradarbiauja vykdydami atvirąjį darbą su jaunimu, skaičius.

3

2.3.1.  Atlikta mobiliojo darbo su jaunimu vietos (-ų) / aplinkos, kur galėtų vykti mobilusis 
darbas su jaunimu analizė  (gyventojų skaičius, vietų skaičius, jaunų žmonių / dalyvių galimas 
skaičius ir pan.), ir pasidalinta su Jaunimo reikalų departamentu.

Analizė atlikta2.3. Sudaryti 
sąlygas mobiliojo 
darbo su jaunimu 
veiklai ir jos plėtrai 
(užtikrinti 
finansavimą, 
sukurti teisinę bazę, 
įtraukti į planavimo 
dokumentus ir t.t.).

2.3.2. Mobiliojo darbo su jaunimu plėtra uždavinio arba priemonės forma įtraukta į 
Savivaldybės strateginio planavimo dokumentus (trimečiai strateginiai veiklos planai, 
Savivaldybės strateginis plėtros planas).

Mobilusis darbas įtrauktas į Savivaldybės 
strateginius dokumentus

2.4. Vystyti 2.4.1. Viešinama informacija apie apskrityje veikiantį jaunimo informavimo ir konsultavimo Informacija viešinama



(toliau - JIK) centrą arba tašką,  „Žinau viską“ portalą bei Eurodesk tinklą.jaunimo 
informavimo ir 
konsultavimo 
paslaugas.

2.4.2. Savivaldybėje skatinamas JIK taško arba centro atsiradimas. Skatinamas JIK taško arba centro atsiradimas 

3. Jaunimo įgalinimo ir įtraukimo į pilietinę veiklą galimybių kūrimas ir plėtra.
3.1.1. Iš Savivaldybės biudžeto lėšų skirto finansavimo nevyriausybinių jaunimo ir 
nevyriausybinių su jaunimu dirbančių organizacijų bei pagal galimybes neformalių jaunimo 
grupių jaunimo veikloms (programoms, projektams, iniciatyvoms ir pan.) įgyvendinti, suma. 

3000 Eur

3.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuotų nevyriausybinių jaunimo ir nevyriausybinių 
su jaunimu dirbančių organizacijų bei pagal galimybes neformalių jaunimo grupių įgyvendintų 
jaunimo veiklų (projektų, iniciatyvų ir pan.) skaičius.

4

3.1.3. Pagal Departamento rekomendacijas sudarytas ir Departamentui pateiktas Savivaldybėje 
veikiančių aktyvių jaunimo organizacijų, neformalių jaunimo grupių ir nacionalinių jaunimo 
organizacijų padalinių sąrašas.

Sąrašas pagal poreikį atnaujintas ir pateiktas

3.1.4. Savivaldybėje įgyvendinamų ir iš Savivaldybės biudžeto lėšų finansuojamų programų ir 
projektų, skirtų jaunimo lyderiams ugdyti, jaunimo lyderystės įgūdžiams stiprinti, skaičius.

1

3.1.5. Nevyriausybinių organizacijų finansavimo (ar kitoje) tvarkoje išskirta nevyriausybinių 
jaunimo organizacijų, nevyriausybinių su jaunimu dirbančių organizacijų bei pagal galimybes 
neformalių jaunimo grupių jaunimo veiklų (programų, projektų, iniciatyvų ir pan.) 
finansavimo paprogramė (siekiant atskirti nuo bendro vertinimo kartu su visomis 
nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais paraiškų teikėjais).

Finansavimo paprogramė išskirta

3.1.6. Savivaldybėje įgyvendinamos priemonės, skirtos jaunų žmonių pilietiškumo ugdymui, 
pagal Departamento pateiktas rekomendacijas.

Nacionaliniai pilietiškumą skatinantys 
renginiai, iniciatyvos, patyriminės veiklos – 
4. Dalyvaujančio programoje „DofE“ 
jaunimo skaičius – 3. Organizuoti Jaunimo 
organizacijų ir organizacijų, dirbančių su 
jaunimu, atstovų bei jaunimo reikalų tarybos 
narių mokymai, ugdant jaunų profesionalių 
pilietinių organizacijų lyderius

3.1.7. Užtikrinta, kad jaunimo iniciatyvų finansavimo konkurso paraiškų turinio vertinimą 
atliktų nešališka komisija (ne Savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos nariai).

Paraiškas vertina nešališka komisija

3.1.8. Užtikrinta, kad Savivaldybės jaunimo reikalų taryba turėtų galimybę svarstyti bei teikti 
siūlymus jaunimo iniciatyvų finansavimo konkurso prioritetams.

SJRT teikia siūlymus konkurso prioritetams

3.1. Skatinti jaunų 
žmonių aktyvumą ir 
dalyvavimą 
jaunimo, jaunimo 
organizacijų 
veikloje. 

3.1.9. Užtikrinama finansuotų jaunimo iniciatyvų konkurso projektų įgyvendinimo stebėsena Konkurso projektų įgyvendinimo stebėsena 



ir vizitavimas. ir vizitavimas vykdomi
3.2.1. Komisijų ir / ar darbo grupių, į kurių veiklą įtraukti Savivaldybės jaunimo organizacijų 
tarybos ir / arba Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovai, skaičius.

6

3.2.2. Savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos ir / arba Savivaldybės jaunimo reikalų 
tarybos jaunimo atstovų, kurie įtraukti į Savivaldybės komisijų, darbo grupių veiklą, skaičius.

3

3.2.3. Įvertinta Savivaldybėje registruota Savivaldybės jaunimo organizacijų taryba (toliau – 
SJOT), jos atitikimas teisės aktuose numatytiems reikalavimams bei vykdoma veikla (pagal 
Departamento parengtas rekomendacijas).

SJOT identifikavimas atliktas

3.2.4.  Įsitraukiama į miesto ir rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) strategijų projektų 
rengimą, deleguojant į VVG valdybas jaunimo atstovus, atrenkant ir teikiant kandidatus per 
SJRT, pateikiant jaunimo politikai aktualius pasiūlymus aptarus juos SJRT.

Jaunimo atstovai deleguoti ir pasiūlymai 
pateikti

3.2.5. Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatuose ir (arba) atskirai patvirtintame 
dokumente aiškiai aprašyta jaunimo atstovų rinkimų ir delegavimo į Savivaldybės jaunimo 
reikalų tarybą tvarka.

Nuostatai atnaujinti pagal poreikį

3.2.6. Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovai išrenkami viešai organizuoto 
visuotinio jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių savivaldų atstovų, 
veikiančių Savivaldybės teritorijoje, susirinkimo metu.

Jaunimo atstovai išrinkti

3.2. Užtikrinti 
jaunų žmonių 
interesų 
atstovavimą, 
sprendžiant 
Savivaldybės 
jaunimo politikos 
klausimus.

3.2.7. Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėtis atitinka teisės aktuose numatytus 
reikalavimus (sudaryta laikantis pariteto, į sudėtį kaip narys neįtrauktas savivaldybės jaunimo 
reikalų koordinatorius).

SJRT sudėtis atitinka teisės aktus

3.3.1. Užtikrintas Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (toliau - SJRT) veiklos planavimas ir 
viešinimas: rengiami metiniai veiklos planai, posėdžių protokolai, veiklos ataskaitos, 
viešinama internete.

SJRT veikla planuojama ir viešinama

3.3.2. Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų veiklos organizavimas yra įvertintas pagal 
Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų vertinimo kriterijus pagal Departamento 
rekomendacijas dėl  Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų veiklos organizavimo ir vertinimo, 
o vertinimo rezultatai pateikti Departamentui.

SJRT įvertinimas atliktas ir SJRT atitinka 
rekomendacijas

3.3.3. Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pateiktų pasiūlymų Savivaldybės tarybai, 
administracijai dėl rengiamų teisės aktų projektų, susijusių su jaunimo politikos klausimais, 
skaičius.

3

3.3. Užtikrinti 
efektyvų 
Savivaldybės 
jaunimo reikalų 
tarybos darbą.

3.3.4. Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pateiktų pasiūlymų (rekomendacijų) dėl jaunimo 
politikos įgyvendinimo priemonių įtraukimo į Savivaldybės ilgalaikius (arba vidutinės 
trukmės) strateginio planavimo dokumentus skaičius.

1



3.3.5. Mokymų ir / arba individualių konsultacijų, kuriose dalyvavo Savivaldybės jaunimo 
reikalų tarybos nariai, skaičius.

1

4. Tarpžinybinio ir tarpsektorinio bendradarbiavimo stiprinimas
4.1.1. Savivaldybėje įgyvendinamos priemonės, mažinančios COVID-19 pandemijos 
sukeltas pasekmes jaunimui, jaunimo veikloms ir jaunimo politikos įgyvendinimui.  

Organizuojamos bendros jaunimo veiklos, 
naujos iniciatyvos, užsiėmimai, skatinantys 
bendravimą. Vykdoma informacijos sklaida 
apie savivaldybėje prieinamas psichologo 
konsultacijas

4.1.2. Jaunimo politika įtraukta į pilietiškumo pamokų turinį (pavyzdžiui, įtrauktos temos 
skirtos supažindinti mokinius su jaunimo politika, sužinoti apie savo galimybes įsitraukti į 
visuomeninę veiklą per jaunimo organizacijas, Savivaldybės jaunimo organizacijų tarybas, 
savanorišką veiklą ir kt.)

Vykdomas mokinių supažindinimas su 
jaunimo politika, jos įgyvendinimu, pačių 
jaunuolių aktyvumo sprendžiant jaunimo 
klausimus svarba. Jaunimo galimybių 
viešinimas mokyklos kanalais

4.1.3. Skatinimas saugios emocinės aplinkos mokykloje kūrimas (pavyzdžiui, vykdomos 
programos ir projektai, skirti patyčių, savižudybių prevencijai ir intervencijai).

Diskusijos su mokiniais ir mokytojais apie 
patyčias, jų atsiradimą, priežastis ir kovą su 
jomis organizavimas. Įgyvendinama 
socialines ir emocines kompetencijas 
ugdanti prevencinė programa „Raktas į 
sėkmę“ (Lions Quest) bei smurto ir patyčių 
mažinimo prevencijos programa Olweus. 
Įgyvendinama Savižudybių prevencijos 
priemonių įgyvendinimo programa

4.1. Skatinti 
tarpžinybinį ir 
tarpsektorinį 
bendradarbiavimą.

4.1.4. Savivaldybėje įgyvendinamos programos ir projektai, skirti profesiniam orientavimui 
ir karjeros planavimui.

Organizuojamos teminės pamokos 
mokiniams, kalbant apie profesinio 
orientavimo pagalbą, darbo rinkos poreikius. 
Įgyvendinama Ugdymo karjerai programa 
„Karjeros planavimas ir gyvenimiškų 
įgūdžių ugdymas“



4.1.5. Savivaldybėje įgyvendinamos programos ir projektai, skirti suteikti jaunimui palankias 
sveikatos (psichinės, emocinės, fizinės)  priežiūros paslaugas Savivaldybėje.

Organizuojami susitikimai, diskusijos su 
jaunuoliais, siekiant išsiaiškinti jaunuolių 
palankios sveikos priežiūros paslaugų 
poreikį ir užtikrinti reikiamų paslaugų 
gavimą. Neringos gimnazijoje 
įgyvendinamos programos:  Sveikatos ir 
lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai 
bendroji programa,  Alkoholio, tabako ir 
kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 
prevencijos programa,  ŽIV/AIDS 
prevencijos programa. Savivaldybėje 
įgyvendinami ES finansuojami projektai: 
„Kompleksinės paslaugos šeimai Neringos 
savivaldybėje“,  „Sveikos gyvensenos 
skatinimas Neringos savivaldybėje”

4.1.6. Suorganizuotų veiklų, kuriomis siekiama supažindinti jaunimą su smurto artimojoje 
aplinkoje situacija / tendencijomis, jo formomis, atpažinimu, saugių ir sveikų santykių 
puoselėjimu ar kt., skaičius.

Organizuojamos teminės pamokos 
mokiniams

KITOS VEIKLOS SRITYS
5. Faktais ir žiniomis grįstos jaunimo politikos įgyvendinimas.

5.1.1. Renkami ir Departamentui pateikiami Savivaldybės duomenys dėl jaunimo politikos 
įgyvendinimo vietos lygmeniu (pagal Departamento parengtą Jaunimo politikos 
įgyvendinimo savivaldybėje vertinimo kriterijų sąrašą).

Duomenys renkami ir pateikiami

5.1.2. Savivaldybėje atliktų mažos apimties jaunimo problematikos, situacijos, poreikio 
analizių, apklausų skaičius.

1

5.1. Skatinti 
efektyvų jaunimo 
politikos 
įgyvendinimą 
Savivaldybėje.

5.1.3.  Savivaldybėje atliktas jaunimo politikos kokybės vertinimas. Vertinimas atliktas
6. Jaunimo politikos stiprinimas vietos lygmeniu.

6.1.1. Savivaldybės trimečiame strateginiame veiklos plane atskiru programos tikslu arba 
uždaviniu išskirtas tikslas arba uždavinys: įgyvendinti jaunimo politiką.

Jaunimo politikos įgyvendinimas įtrauktas į 
Savivaldybės trimetį strateginį veiklos planą

6.1. Užtikrinti 
nuoseklų ir 
efektyvų jaunimo 
politikos 
įgyvendinimą 
Savivaldybėje.

6.1.2. Parengtas ir patvirtintas jaunimo problemų sprendimo priemonių planas. Jaunimo 
problemų sprendimo priemonių plano uždaviniai, priemonės ir vertinimo kriterijai integruoti 
į Savivaldybės trimetį strateginį veiklos planą.

Planas parengtas ir patvirtintas, integruotas į 
strateginį veiklos planą



6.2. Spręsti mažiau 
galimybių turinčio 
jaunimo socialines 
problemas.

6.2.1. Finansuotų ir įgyvendinamų programų ir / ar projektų, skirtų mažiau galimybių 
turintiems jauniems žmonėms (grupiniai užsiėmimai, individualus konsultavimas, darbas su 
jaunuolių šeimomis) skaičius.

1

6.3.1. Savivaldybėje įgyvendinamos priemonės (projektai, programos, veiklos ir kt.), skirti 
paminėti Lietuvos jaunimo metus.

Organizuotas jaunimo forumas. 
Suorganizuotas susitikimas, diskusija su 
jaunomis šeimomis Neringoje. Paremtų 
savivaldybės biudžeto lėšomis jaunimo 
iniciatyvų projektų, skirtų paminėti Lietuvos 
jaunimo metus, skaičius – 2. Organizuotas 
renginys, skirtas Jaunimo dienai

6.3.2. Įgyvendinamos priemonės (programos, projektai ar pan.), skirtos jauniems žmonėms 
paskatinti gyventi ir dirbti savivaldybėje (pavyzdžiui, būstui Savivaldybėje nuomoti ar 
įsigyti, atvykti dirbti į Savivaldybės įstaigas ir pan.). Iš Savivaldybės biudžeto lėšų jauniems 
žmonėms skiriamos finansinės paskatos, suma.

Studentų rėmimo programa (kainos, 
sumokėtos už studijas, kompensavimas arba 
stipendijos skyrimas studentui, po studijų 
grįžusiam dirbti į savivaldybę kaip 
trūkstamam specialistui) – 1000 Eur

6.3.3.  Įgyvendinamos priemonės (programos, projektai, kt.), skirtos jauniems žmonėms 
Savivaldybėje ugdyti verslumo įgūdžius. Iš Savivaldybės biudžeto lėšų skirtas finansavimas 
jaunimo verslumo ugdymui.

Verslo, remiančio jaunimo kompetencijų 
didinimą, sistemos sukūrimas. Organizuoti 
mokymai, skirti ugdyti jaunimo verslumo 
įgūdžius, susitikimas su sėkmingais 
verslininkais

6.3. Skatinti 
jaunimui palankias 
sąlygas gyventi ir 
dirbti 
Savivaldybėje.

6.3.4. Savivaldybėje vykdoma jaunimo  vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką 
programa. Programos įgyvendinimui iš Savivaldybės biudžeto lėšų skirtas finansavimas.

3000 Eur

7. Tarpkultūrinio mokymosi skatinimas.
7.1.1. Renginių skaičius, kuriuose skatinama informacijos apie Erasmus+ ir Europos 
solidarumo korpusą galimybės sklaida, pagal poreikį konsultuojami jauni žmonės, jaunimo ir 
su jaunimu dirbančios organizacijos.

1

7.1.2. Metų pabaigoje pateiktų Europos solidarumo korpuso programos bei Erasmus+ 
projektų skaičius.

1

7.1.3. Savivaldybėje tarptautinę savanorystę atliekančių jaunų žmonių skaičius. 2

7.1. Skatinti 
tarptautinės 
savanorystės 
galimybes.

7.1.4. Tarptautinę savanorystę atliekančių, Savivaldybėje registruotų, jaunų asmenų skaičius. 2



7.1.5. Palaikomas nuolatinis ryšys ir bendradarbiavimas su jaunimo organizacijomis Europos 
solidarumo korpuso kontekste.

Bendradarbiavimas palaikomas
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