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1. ĮVADAS 

 

Jaunimo politika yra kryptinga veikla, kuria sprendţiamos jaunimo problemos ir siekiama 

sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno ţmogaus asmenybei bei integruotis į visuomenės 

gyvenimą. Tai veikla, kuria siekiama visuomenės ir atskirų jos grupių supratimo bei tolerancijos 

jauniems ţmonėms. 

Sparčią jaunimo politikos plėtrą lemia aktyvi jaunimo organizacijų veikla, jaunimo noras 

vaidinti aktyvų vaidmenį visuomenėje, didėjantis poreikis ugdyti atsakingas asmenybes, gebančias 

prisitaikyti prie besikeičiančios socialinės ir ekonominės aplinkos.  

Jaunystė – tai amţiaus tarpsnis, kai formuojasi ţmogaus asmenybė, kai savarankiškai 

pradedama dalyvauti visuomenės gyvenime ir daryti jam įtaką. Dėl demografinių pokyčių ir 

socialinės aplinkos, asmeninės ir kolektyvinės elgsenos, šeimos santykių ir darbo rinkos sąlygų 

pasikeitimo smarkiai pakito jaunimo sociologinės, ekonominės ir kultūrinės ypatybės. Šiuo 

laikotarpiu ţmonėms iškyla daug problemų, kurių jie daţnai patys nesugeba įveikti: didėjantis 

jaunimo nusikalstamumas, priklausomybės ligos, nedarbas, uţimtumo, būsto problemos ir kt. Jauno 

ţmogaus ir jo aplinkinių nesugebėjimas spręsti kylančių problemų daţnai sukelia sunkių pasekmių 

tiek atskiriems asmenims, tiek visai visuomenei. 

Jaunimas nori būti išgirstas, laikomas visaverčiu proceso dalyviu, atlikti savo vaidmenį 

kuriant Lietuvą, Europą. Jaunimas turi būti traktuojamas ne kaip problema, o kaip pozityvi ateities 

formavimo, kūrimo jėga, todėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo politikos formavimo ir 

įgyvendinimo ateities planai, perspektyvos yra orientuotos į tai, kad jaunas ţmogus būtų išgirstas ir 

jam būtų padedama spręsti rūpimus klausimus. 

Utenos rajono jaunimas – Utenos krašto visuomenės ateitis. Aktyvus pilietis išugdomas tik 

tuomet, kai jaunas ţmogus gali pamatyti savo asmeninių pastangų rezultatus. Tik dalyvaudamas 

mokyklos, gyvenamojo rajono, miesto ar asociacijos gyvenime jaunimas gali įgyti patirties ir 

pasitikėjimo, kurie yra reikalingi formuojant tolesnius ţingsnius, kurių jam reikia dabar ar prireiks 

vėliau darant tolesnį ţingsnį viešajame gyvenime. Padedant rajono jaunimui įsitraukti į visuomenės 

gyvenimą, siekiama, kad jaunimas savo iniciatyva ir kūrybinėmis galiomis taptų jaunosios kartos 

kultūros progreso pavyzdţiu visam Utenos regionui. 

Utenos rajono jaunimo politikos 2011–2016 m. strategija – tai dokumentas, kuriuo siekiama 

plėtoti jaunimo politiką, sukurti darnią aplinką, kurioje būtų ugdomas aktyvus, pilietiškas, 

kūrybingas jaunimas, puoselėjantis Utenos kraštą. Strategijoje apţvelgta dabartinė jaunimo 

situacija, suformuota vizija ir prioritetai, numatyti tikslai, uţdaviniai ir priemonės. 
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2. ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ 

2.1.  UTENOS RAJONO JAUNIMO POLITIKOS TEISINĖS BAZĖS ANALIZĖ 

 

Siekiant atlikti Utenos r. savivaldybės jaunimo politikos teisinės bazės analizę bei palyginti 

jos atitikimą su Lietuvos bei Europos teisės aktais, buvo išanalizuoti „Utenos rajono savivaldybės 

jaunimo reikalų tarybos nuostatai“ (patvirtinti Utenos r. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-

98), „Utenos rajono savivaldybės biudţetinių įstaigų, nevyriausybinių organizacijų ir religinių 

bendruomenių veiklos dalinio finansavimo programa“ (patvirtinta Utenos r. savivaldybės tarybos 

sprendimu Nr. TS-295), „Jaunimo politikos pagrindų įstatymas“ (priimtas Lietuvos Respublikos 

Seimo sprendimu Nr. IX-1871), „Lietuvos Jaunimo politikos Baltoji Knyga“, „Europos jaunimo 

paktas“ bei „Europos komisijos Baltoji Knyga“. 

 

Utenos r. savivaldybės jaunimo politiką reglamentuojantys teisės aktai 

1. „Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatai“. Savivaldybės jaunimo 

reikalų taryba atlieka patariančios institucijos vaidmenį, jos ilgalaikis tikslas yra uţtikrinti jaunimo 

dalyvavimą sprendţiant jiems svarbius klausimus. Šiuose nuostatuose yra įvardyti tokie 

pagrindiniai šios tarybos tikslai: 

- Padėti įgyvendinti savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse. 

- Koordinuoti Utenos r. savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą. 

- Uţtikrinti jaunų ţmonių dalyvavimą, sprendţiant Utenos r. savivaldybės jaunimo 

politikos klausimus. 

- Stiprinti bendradarbiavimą tarp Utenos r. savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo 

bei su jaunimu dirbančių organizacijų. 

Ir pagrindinės jos funkcijos: 

- Rinkti ir analizuoti informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą Utenos r. 

savivaldybės institucijose ir įstaigose bei kitą informaciją, susijusią su jaunimu. 

- Teikti siūlymus ir rekomendacijas Utenos r. savivaldybės tarybai, jos komitetams ar 

komisijoms, savivaldybės administracijai bei kitoms institucijoms, susijusioms su 

jaunimo politikos įgyvendinimu. 

- Teikti pasiūlymus Utenos r. savivaldybės tarybai dėl jaunimo politikos plėtros krypčių. 

- Inicijuoti Utenos r. savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių tyrimus ir 

jaunimo politikos kokybės vertinimą. 

- Teikti pasiūlymus Utenos r. savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, dirbančioms su 

jaunimu dėl jaunimo politikai įgyvendinti skirtų programų turinio, projektų finansavimo 

dydţio ir tvarkos. 

- Analizuoti uţsienio valstybių patirtį, sprendţiant jaunimo politikos klausimus, ir teikti 

pasiūlymus ir rekomendacijas savivaldybės tarybai dėl bendradarbiavimo galimybių su 

uţsienio šalių institucijomis. 

2. „Utenos rajono savivaldybės biudţetinių įstaigų, nevyriausybinių organizacijų ir religinių 

bendruomenių veiklos dalinio finansavimo programa“. Viena iš šios programos veiklos sričių yra 

jaunimas. Šia programa siekiama uţtikrinti jaunimo organizacijų paslaugų sklaidos bei veiklos 
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plėtros sąlygas, taip pat sudaryti platesnes galimybes naudotis šiomis paslaugomis Utenos r. 

Pagrindiniai šios programos tikslai, susieti su jaunimo organizacijomis, yra šie: 

- Sudaryti teisines, finansines ir valdymo sąlygas vykdant savivaldybės politiką jaunimo 

srityje. 

- Skatinti gyventojus aktyviai dalyvauti projektinėje veikloje. 

- Skatinti organizacijas dalyvauti rajono savivaldybės, valstybės ir Europos Sąjungos 

programose. 

- Puoselėti Utenos r. jaunimo organizacijų veiklos tradicijas, uţtikrinant jų tęstinumą. 

- Atnaujinti įstaigų materialinę bazę. 

Vienas iš programos prioritetų yra didinti ir plėtoti jaunų ţmonių kompetenciją, 

prisidedančią prie jų sėkmingos integracijos į visuomenę, darbo rinką; skatinti nuolatinę ir tęstinę 

organizacijų veiklą, rengti jaunimą aktyviam ir prasmingam dalyvavimui visuomenės pilietiniame, 

ekonominiame, socialiniame, kultūriniame gyvenime; plėsti jaunimo organizacijų tarptautinį 

bendradarbiavimą. Jaunimo veikla įgyvendinama jaunimo savanoriškumo, savarankiškumo ir 

savivaldos principais. 

 

Lietuvos jaunimo politiką reglamentuojantys teisės aktai 

1. „Jaunimo politikos pagrindų įstatymas“. Šis įstatymas nustato jaunimo politikos 

įgyvendinimo principus, jaunimo politikos įgyvendinimo sritis, jaunimo politikos įgyvendinimo 

organizavimą ir valdymą. Jame apibrėţiamos šios jaunimo politikos įgyvendinimo sritys: 

- Pilietiškumo ugdymo ir karo prievolės atlikimo. 

- Švietimo, mokymo, mokslo, studijų ir ugdymo. 

- Neformalaus ugdymo. 

- Darbo ir uţimtumo. 

- Apsirūpinimo būstu. 

- Laisvalaikio, poilsio, kūrybos ir kultūros. 

- Socialinės ir sveikatos apsaugos. 

- Sveikatingumo, kūno kultūros ir sporto. 

- Narkomanijos ir kitų priklausomybės formų prevencijos. 

- Nusikalstamumo prevencijos. 

- Kitose įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytose srityse. 

Šis įstatymas nurodo tokias bendrąsias jaunimo teises: 

- Jaunas ţmogus gali naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Lietuvos 

Respublikos tarptautinėse sutartyse, įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytomis 

jaunimo teisėmis bei laisvėmis. 

- Kiekvienas jaunas ţmogus turi turėti lygias su kitais jaunais ţmonėmis teises ir neturi 

būti diskriminuojamas dėl savo arba savo tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą lyties, 

amţiaus, tautybės, rasės, kalbos, tikėjimo, paţiūrų, socialinės, turtinės, šeiminės 

padėties, sveikatos būklės ar kokių nors kitų aplinkybių. 

- Jaunam ţmogui turi būti sudaryta tinkama socialinė aplinka. 

- Kiekvienam jaunam ţmogui turi būti sudarytos sąlygos visapusiškai ugdytis ir realizuoti 

save, taip pat jam turi būti sudarytos sąlygos pasirinkti jam priimtiniausią dalyvavimo 

visuomenėje formą. 
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Jaunimo politiką pagal kompetenciją įgyvendina Vyriausybė, ministerijos, Jaunimo reikalų 

departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kitos valstybės ir savivaldybių 

institucijos ir įstaigos. Savivaldybės institucijos formuoja ir įgyvendina, padedant savivaldybės 

jaunimo reikalų koordinatoriui, savivaldybės jaunimo politiką. Savivaldybės tarybos sprendimu gali 

būti sudaroma savivaldybės jaunimo reikalų taryba. 

Šiame įstatyme apibrėţtos šios jaunimo organizacijų funkcijos: 

- Tenkinti ir įgyvendinti bendrus jaunimo ar atskirų jaunimo grupių poreikius bei 

interesus. 

- Ugdyti jaunų ţmonių pilietiškumą ir pagarbą šeimai. 

- Vykdyti jaunų ţmonių neformalųjį ugdymą. 

- Organizuoti jaunų ţmonių uţimtumą, sportą, turizmą, kultūrinę bei profesinę veiklą. 

- Skatinti jaunų ţmonių tarptautinį bendradarbiavimą. 

- Propaguoti savanorišką jaunimo darbą. 

- Uţsiimti kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos 

Respublikos tarptautinėms sutartims, įstatymams ir kitiems teisės aktams. 

 

2. „Lietuvos Jaunimo politikos Baltoji Knyga“. Šia Knyga siekiama numatyti ilgalaikes 

gaires ir sukurti bei toliau tobulinti jaunimo politiką reglamentuojančią teisinę bazę. Joje išskiriami 

šie pagrindiniai jaunimo politikos tikslai: 

- Intelektualios, pilietiškos, demokratiškos ir atsakingos asmenybės formavimosi 

skatinimas. 

- Jaunimo integracija į visuomenės politinį, pilietinį, ekonominį, socialinį, akademinį ir 

kultūrinį gyvenimą. 

- Motyvuoti jauną ţmogų aktyviai dalyvauti jaunimo veikloje. 

Šioje Knygoje įvardintos šios jaunimo politikos kryptys: 

- Dalyvavimas. Siekti jaunimo savirealizacijos, suteikti galimybes jaunimui dalyvauti 

priimant sprendimus valstybinėse institucijose bei skatinti valstybines institucijas 

prisidėti prie jaunimo ir jaunimo organizacijų veiklos sąlygų gerinimo. Skatinti 

organizuotas ir neorganizuotas jaunimo iniciatyvas. Svarbu, jog jaunimas ir jaunimo 

organizacijos kartu su valstybinėmis organizacijomis dalyvautų sprendţiant jaunimo 

problemas kaip lygiaverčiai partneriai, jog būtų valstybinių institucijų atstovų 

geranoriškumas sprendţiant problemas. 

- Jaunimo socialinė politika. Skatinti ţalingų įpročių, asocialaus elgesio prevenciją, 

uţtikrinti pagrindines socialines garantijas. – socialinį būstą, neįgaliųjų integraciją, 

uţimtumą ir kitas. 

- Švietimas. Uţtikrinti formalų, neformalų bei informalų ugdymą, skatinti visą gyvenimą 

trunkantį mokymąsi. 

- Ţinių ir informacinė visuomenė. Motyvuoti jaunimą siekti ţinių, suteikti technologines 

galimybes įgyti ţinias, skatinti sąmoningai priimti informaciją, skatinti verslumą. 

- Globalizacija. Įvertini teigiamas ir neigiamas globalizacijos pasekmes bei imtis 

atitinkamų priemonių, uţtikrinančių neigiamų efektų maţinimą bei teigiamų efektų 

didinimą. 
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Europos jaunimo politiką reglamentuojantys teisės aktai 

 

1. „Europos jaunimo paktas“. Tai viena iš priemonių, padedančių siekti Lisabonos tikslų. 

Šia priemone siekiama visapusiškai išnaudoti Europos jaunimo potencialą, pagerinant Europos 

jaunimo ugdymą, mokymą, mobilumą, profesinę integraciją ir socialinę įtrauktį. Pakto sėkmingumą 

lemia jo palaikymas nacionaliniu, regioniniu bei vietos jaunimo organizacijų lygiu. Šiuo paktu 

raginama laikytis toliau išdėstytų veiklos krypčių: 

- Uţtikrinti konkrečią jaunimo ilgalaikio integravimo į darbo rinką politikos stebėseną, 

atsiţvelgiant į abipusio mokymosi programą dėl uţimtumo. 

- Stengtis padidinti jaunimo uţimtumą. 

- Atsiţvelgiant į nacionalinę socialinės įtraukties politiką, teikti pirmenybę 

paţeidţiamiausio jaunimo, ypač skurstančio, padėties gerinimui ir iniciatyvoms, 

kuriomis siekiama išvengti mokymo nesėkmių. 

- Raginti darbdavius ir įmones įrodyti socialinę atsakomybę jaunimo profesinio 

integravimo srityje. 

- Skatinti jaunimo verslumą. 

2. „Europos komisijos Baltoji Knyga“. Atlikus plataus masto konsultacijas, buvo paskelbta 

Baltoji Knyga apie politiką jaunimo klausimais. Konsultacijos parodė, jog, nepaisant labai 

skirtingos padėties, jaunimas vertina iš esmės tas pačias vertybes, turi tuos pačius siekius bei 

susiduria su tais pačiais sunkumais. Paaiškėjo, jog mokykla, universitetas, darbas ir socialinė 

aplinka nebevaidina tokio integruojančio vaidmens kaip anksčiau, jog jaunų ţmonių individualūs 

gyvenimo keliai yra daug įvairesni nei praeityje. 

Šioje Knygoje išskiriamos šios pagrindinės kryptys: 

- Aktyvus jaunimo pilietiškumas. Konsultacijų metu nustatyta, jog jaunimas laiko save 

atsakingais piliečiais, todėl jaunimui būtina sudaryti sąlygas pasireikšti įvairiuose 

lygiuose bei formose. Jaunimas turi būti įtrauktas į sprendimų priėmimo procesą. 

Svarbu skatinti jaunimo, nepriklausančio jaunimo organizacijoms ir nesugebančio 

reikšti asmeninės nuomonės, aktyvų dalyvavimą. 

- Platesnio eksperimentavimo pripaţinimas. Jaunimas norėtų, kad valstybinės institucijos 

pripaţintų, jog lavinimasis ir mokymasis neapsiriboja vien tradicinėmis ir formaliomis 

formomis. Jo nuomone, būtų naudinga, kad svarbiausias mokymosi laikotarpis būtų 

vertinamas kaip visuma, atsiţvelgiant į neformalius lavinimosi ir mokymosi aspektus. 

- Jaunimo savarankiškumo ugdymas. Jaunimas siekia savarankiškumo, o tai iš esmės 

siejama su gaunamomis pajamomis. 

Taip pat išskiriamos šios problemos: 

- Jaunimo nuomone, dalyvavimo visuomeninėje veikloje mechanizmai yra 

nepatenkinami. 

- Jaunių ţmonių atsargus poţiūris į atstovaujamosios demokratijos formas. 

- Jaunimo simbolinis dalyvavimas veiklose, neatsiţvelgimas į jų išsakytą nuomonę bei 

rekomendacijas. 

- Trūkumas informacijos apie egzistuojančias jaunimo organizacijas, jų veiklą. 

- Prasta teisinė bazė. 
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2.2. BENDROJI UTENOS RAJONO JAUNIMO PADĖTIES ANALIZĖ 

 

Šiame skyriuje Utenos r. jaunimo padėtis yra analizuojama socialiniu ir ekonominiu aspektu. 

Socialiniai kriterijai – demografiniai rodikliai, migracija, nedarbo lygis. Ekonominis kriterijus – 

vidutinis darbo uţmokestis. 

 

Analizė socialiniu aspektu. Statistikos departamento prie LRV duomenimis 2010 m. 

pradţioje Lietuvoje 14–29 m. amţiaus jaunimas sudarė 24 proc. visų gyventojų: 7 proc. gyventojų 

sudarė 14–18 m., 6 proc. – 19–22 m., o 11 proc. – 23–29 m. amţiaus jaunimas (2.2.1 pav.). Tuo 

pačiu laikotarpiu palyginimui maţiausias gyventojų ir jaunimo santykis buvo Ignalinos r. – 

jaunimas sudarė 21 proc. visų rajono gyventojų, o pats didţiausias santykis buvo uţfiksuotas 

Rietavo sav. – 29 proc. 

Utenos r. pastebimos tos pačios tendencijos kaip ir Lietuvoje – didţiausią dalį sudaro 23–

29 m. amţiaus jaunimas, maţiausią – 19–22 m. jaunimas. (2.2.2 pav.). 

 
2.2.1 pav. Jaunimo skaičius Lietuvoje 2010 m. 

Kitų amžiaus 
grupių gyventojai

76%

7%

6%
11%14-29 m.

amžiaus 
gyventojai

24%

Jaunimo skaičius Lietuvoje 2010 m.

14-18 m. jaunimas 19-22 m. jaunimas 23-29 m. jaunimas
 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

 
2.2.2 pav. Jaunimo skaičius Utenos r. 2010 m. 

Kitų amžiaus 
grupių gyventojai

77%

7%

6% 10%
14-29 m.
amžiaus 

gyventojai

23%

Jaunimo skaičius Utenos raj. 2010 m.

14-18 m. jaunimas 19-22 m. jaunimas 23-29 m. jaunimas
 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

 

2007–2010 m. laikotarpiu bendras gyventojų ir 14–22 m. amţiaus jaunimo skaičius maţėjo 

tiek Lietuvoje, tiek Utenos r., tačiau 23–29 m. jaunimo skaičius augo neţymiai (2.2.3, 2.2.4 pav.). 

Nagrinėjamu laikotarpiu gyventojų ir jaunimo santykis Lietuvoje bei Utenos r. keitėsi vieno 

procentinio punkto ribose. 
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2.2.3 pav. Jaunimo skaičius Lietuvoje 2007–2010 m. 
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Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

 
2.2.4 pav. Jaunimo skaičius Utenos r. 2007–2010 m. 
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Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

 

Gyventojų pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą 2010 m. duomenimis tiek Lietuvoje, tiek 

Utenos r. buvo panaši – vienas trečdalis gyventojų Lietuvoje ir Utenos r. gyveno kaimo vietovėse, 

du trečdaliai – mieste (2.2.5, 2.2.6 pav.). Statistikos departamento prie LRV duomenimis, per 2007–

2010 m. šis santykis tiek Lietuvoje, tiek Utenos r. kito vieno procentinio punkto ribose. 
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2.2.5 pav. Gyventojų pasiskirstymas Lietuvoje 2010 m. 2.2.6 pav. Gyventojų pasiskirstymas Utenos r. 2010 m. 

 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

 

Per 2006–2009 m. (2010 m. duomenys nebuvo prieinami rengiant šią ataskaitą) tarptautinė 

ir vidinė neto migracija Lietuvoje ir Utenos r. kito ţenkliai. Lietuvoje per 2008–2009 m. migracija 

padidėjo du kartus (2.2.7 pav.), tuo tarpu Utenos r. migracija padidėjo net keturis kartus 

(2.2.8 pav.). Tai vienas didţiausių rodiklių Lietuvoje. Įvertinus įstaigų gyventojų skaičiaus 

maţėjimą Utenos r. 2009–2010 m. laikotarpiu (2.2.4 pav.) tikėtina, jog neto migracija Utenos r. 

2010 m. bus didesnė lyginant su 2009 m. 

 
2.2.7 pav. Neto migracija Lietuvoje 2006–2009 m. 2.2.8 pav. Neto migracija Utenos r. 2006–2009 m. 
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Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

 

Utenos teritorinės darbo birţos duomenimis, Utenos r. bedarbių asmenų skaičius per 2008–

2010 m. sparčiai augo (2.2.8 pav.). Tai įtakojo tarptautinė ir vietinė ekonominė krizė, kurios 

padariniai palietė ir Utenos r. jaunimą – jaunimo nedarbo lygis analizuojamu laikotarpiu išaugo, o 

2010 m. pradţioje darbo neturintis 16–24 m. jaunimas sudarė 14,7 proc. visų registruotų bedarbių 

skaičiaus (2.2.9 pav.). 

 
2.2.8 pav. Bedarbių asmenų procento nuo darbingo 

  amžiaus gyventojų dinamika Utenos r. 

  2007–2010 m. 

2.2.9 pav. Bedarbio jaunimo (16–24 m.) procento nuo 

  visų įregistruotų bedarbių dinamika 

  Utenos r. 2007–2010 m.
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Šaltinis: Utenos teritorinė darbo birža 
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Analizė ekonominiu aspektu. 2007–2009 m. laikotarpiu (2010 m. duomenys nebuvo 

prieinami rengiant šią ataskaitą) Utenos r. vidutinis neto darbo uţmokestis lyginant su Lietuvos 

vidutiniu darbo uţmokesčiu buvo maţesnis -13,3 proc. (2007 m.), -8,9 proc. (2008 m.) ir -9,1 proc. 

(2009 m.) (2.2.10 pav.). Didţiausia rodiklio reikšmė Lietuvoje analizuojamu laikotarpiu uţfiksuota 

Vilniaus m. – sostinėje gaunamas vidutinis darbo uţmokestis atitinkamais metais buvo didesnis 

+34,5 proc., +27,6 proc. ir +26,8 proc. lyginant su Utenos r. duomenimis. Tačiau kasmet 

maţėjantys darbo uţmokesčio skirtumai rodo tendencingai gerėjančią ekonominę situaciją ir 

perspektyvas Utenos r. 

Aukščiau pateikti ir išanalizuoti duomenys iš dalies paaiškina didelę ţmonių vidinę 

migraciją į Vilnių ar kitus didţiuosius Lietuvos miestus. 

 
2.2.10 pav. Vidutinis neto darbo užmokestis Lietuvoje, 

 Utenos r. ir Vilniaus m. 2007–2009 m. 
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Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV 

 

Apibendrinimas. Atlikus bendrąją Utenos r. jaunimo padėties analizę, paaiškėjo, jog 2007–

2010 m. jaunimo skaičius Utenos r. sudarė apie vieną ketvirtadalį (arba apie 11 000) visų rajono 

gyventojų. Didžiausia jaunų žmonių dalis teko dirbančiam jaunimui (23–29 m asmenys) – jie 

sudarė apie 40 proc. viso jaunimo. Trečdalis Utenos r. gyventojų gyveno kaimo vietovėse. Lietuvoje 

situacija šiais aspektais buvo panaši. Tačiau Utenos r. išsiskyrė didele neto migracija 2009 m. – 

apie -400, taip pat dideliu jaunimo nedarbo lygiu 2009–2010 m. – daugiau kaip 14 proc. Didelę 

migraciją iš Utenos r. iš dalies paaiškina mažesnis nei vidutinis darbo užmokesčio lygis rajone 

lyginant su Lietuvos vidurkiu ar Vilniaus m. 
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2.3. JAUNIMO ORGANIZACIJŲ UTENOS RAJONE ANALIZĖ 

 

Utenos r. 2010 m. trečiame ketvirtyje veikė 22 jaunimo organizacijos bei jaunimo 

organizacijų sąjunga – UVJOS „Apskritasis stalas“. Pagal vykdomas veiklas jaunimo organizacijas 

galima suskirstyti į šias kategorijas: 

- SPORTO: 

 Organizacijos pavadinimas – Uţpalių vidurinės mokyklos stalo teniso mėgėjų klubas 

„Perkūnas“. Veiklos pobūdis – sportinio uţimtumo paslaugos. 

 Organizacijos pavadinimas – motoklubas „Kitokie“. Veiklos pobūdis – baikerių 

uţimtumo paslaugos. 

 Organizacijos pavadinimas – Utenos ekstremalaus sporto entuziastų klubas. Veiklos 

pobūdis – ekstremalių sporto šakų kultivavimas. 

 Organizacijos pavadinimas – lengvosios atletikos klubas. Veiklos pobūdis – 

sportinio uţimtumo paslaugos. 

 

- MUZIKOS: 

 Organizacijos pavadinimas – Uţpalių kanklininkių ansamblis „Pasagėlė“. Veiklos 

pobūdis – kanklininkų uţklasinės veiklos organizavimas. 

 Organizacijos pavadinimas – muzikinis judėjimas „Ekstraversija“. Veiklos pobūdis – 

muzikuojančio jaunimo uţimtumo paslaugos. 

 Organizacijos pavadinimas – kūrybinės veiklos centras „Harmonija“. Veiklos 

pobūdis – kuriančio jaunimo uţimtumo paslaugos. 

 

- APLINKOSAUGOS: 

 Organizacijos pavadinimas – Utenos aplinkotyros klubas „Viola“. Veiklos pobūdis – 

aplinkosauginės veiklos vykdymas. 

 Organizacijos pavadinimas – Utenos jaunimo sambūris „Išsaugokim ţemę“. Veiklos 

pobūdis – aplinkosauginės veiklos vykdymas. 

 

- RELIGINĖS: 

 Organizacijos pavadinimas – jaunimo klubas „Ėjimas“. Veiklos pobūdis – 

katalikiškos ideologijos klubas, didelį dėmesį skiriantis moksleivių teatrui. 

 Organizacijos pavadinimas – katalikiška jaunimo organizacija „Tikėjimas ir meilė“. 

Veiklos pobūdis – laisvalaikio uţimtumo paslaugos. 

 

- MOKSLEIVIŲ IR STUDENTŲ ATSTOVAVIMO: 

 Organizacijos pavadinimas – Utenos kolegijos studentų atstovybė. Veiklos pobūdis – 

Utenos kolegijos studentų interesų atstovavimas. 

 Organizacijos pavadinimas – Utenos moksleivių taryba. Veiklos pobūdis – 

moksleivių interesų rajoniniu lygiu atstovavimas, jų uţimtumo uţtikrinimas. 
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 Organizacijos pavadinimas – Utenos Dauniškio vidurinės mokyklos moksleivių 

bendruomenė. Veiklos pobūdis – Dauniškio gimnazijos moksleivių interesų 

atstovavimas, jų uţimtumo uţtikrinimas. 

 Organizacijos pavadinimas – Lietuvos moksleivių sąjungos Utenos mokyklų 

savivaldų informavimo centras. Veiklos pobūdis – jaunimo uţimtumo, tobulinimo, 

savirealizacijos paslaugų teikimas bei moksleivių savivaldų stiprinimo veikla. Narių 

skaičius – apie 30. 

 

- PILIETIŠKUMO UGDYMO: 

 Organizacijos pavadinimas – Lietuvos skautijos Utenos tuntas. Skatina domėtis 

gamta, ugdo jaunuolių patriotiškumą ir pilietiškumą. Veiklos pobūdis – jauno 

ţmogaus sugebėjimų ir pozityvios savivertės vystymosi skatinamoji veikla. 

 Organizacijos pavadinimas – Utenos apskrities šaulių 9-oji rinktinė. Veiklos pobūdis 

– karinio ir fizinio lavinimo bei tautos kultūrinio ugdymo paslaugos. 

 

- KITOS: 

 Organizacijos pavadinimas – Utenos ekonomikos ir kompiuterijos klubas. Veiklos 

pobūdis – jaunimo verslumo skatinimas, naujųjų technologijų populiarinimas, 

renginių jaunimui organizavimas. Narių skaičius – 150. 

 Organizacijos pavadinimas – Utenos debatų klubas. Veiklos pobūdis – debatų 

organizavimas. 

 Organizacijos pavadinimas – jaunimo organizacija „Ateities raktas“. Veiklos 

pobūdis – jaunimo uţimtumo paslaugos. 

 Organizacijos pavadinimas – savanorių centras „Savanorių armija“. Veiklos pobūdis 

– socialinių paslaugų teikimas bei švietėjiškos veiklos vykdymas. 

 Organizacijos pavadinimas – Lietuvos moksleivių sąjungos Utenos mokyklų 

savivaldų informavimo centras. Veiklos pobūdis – jaunimo uţimtumo, tobulinimo, 

savirealizacijos paslaugų teikimas bei moksleivių savivaldų stiprinimo veikla. Narių 

skaičius – apie 30. 

 Organizacijos pavadinimas – Utenos Europos klubas. Veiklos pobūdis – 

informacijos apie ES institucijas skleidimas, jaunimo uţimtumo paslaugos. 

2.3.1 pav. Jaunimo organizacijų pagal veiklos pobūdį 

 pasiskirstymas Utenos r. 2010 m. 

Sportas
18%

Muzika
14%

Aplinkosauga

9%
Religinė

9%

Moksleivių ir 

studentų 
atstovavimas

18%

Pilietiškumo 

ugdymas
9%

Kita
23%

 

Šaltinis: Utenos rajono savivaldybės administracija 
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Kaip matyti iš aukščiau pateikto paveikslo (2.3.1 pav.), didţiausią dalį sudaro sporto ir 

moksleivių ir studentų atstovavimo paslaugas (į skiltį „Kita“ priskirtos organizacijos nesudaro 

daugumos, nes vykdo skirtingą veiklą) teikiančios organizacijos. Utenos r. esančios ir veiklą 

vykdančios jaunimo organizacijos apima platų teikiamų paslaugų spektrą ir tokiu būdu skatina ne 

tik jaunimo fizinį lavinimąsi ir aktyvumą, bet ir kultūrinį, dvasinį asmenybės ugdymą, pilietiškumo 

formavimąsi, aplinkosauginio poţiūrio puoselėjimą bei uţtikrina jaunimo uţimtumo didinimą. 

 

UVJOS „Apskritasis stalas“ – tai nepolitinė, savarankiška, savanoriška, nevyriausybinė 

jaunimo organizacijų sąjunga, kuri vienija aktyvius jaunus piliečius ir su jaunimu dirbančius 

ţmones, kurie ugdo tolerantiškus, besimokančius ir kritiškai mąstančius ţmones. UVJOS 

„Apskritasis stalas“ priklauso Lietuvos jaunimo organizacijų tarybai. Organizacijų sąjunga siekia 

sukurti erdvę ţmonių saviraiškai, iniciatyvai ir ugdymuisi, atsiţvelgiant į jų poreikius, dalyvauja 

neformaliojo ugdymo programose, siekia prisidėti prie jaunimo veiklos kokybės gerinimo, 

nevyriausybinių organizacijų interesų atstovavimo bei kuria sąlygas maţiau galimybių turintiems 

ţmonėms aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. Pagrindinės UVJOS „Apskritasis stalas“ 

veiklos: 

- Atstovauja jaunimo bei jaunimo organizacijų interesus dalyvaujant Utenos r. 

savivaldybės komisijose bei jaunimo reikalų taryboje. 

- Dalyvauja Lietuvos jaunimo reikalų tarybos (LiJOT) vykdomose veiklose. 

- Dalyvauja kuriant regioninę jaunimo politiką. 

- Vykdo jaunimo organizacijų poreikių ir situacijos tyrimus. 

- Rengia jaunimui aktualius seminarus, konferencijas, diskusijas, debatus bei 

simuliacinius mokomuosius ţaidimus. 

- Dalyvauja ar prisideda prie šių projektų: vasaros stovyklos „Jaunimo zona“, paramos 

akcijos „Nebūk abejingas“ bei renginio „Gyvenimas kitokiu ritmu“. 

- Inicijuoja tarptautinius jaunimo mainus bei juose dalyvauja. 

- Organizuoja jaunimo organizacijų muges, pilietines akcijas bei kultūrinius renginius. 

 

Apibendrinimas. Išanalizavus Utenos r. esančias jaunimo organizacijas, galima teigti, 

jog jų skaičius yra pakankamas. Konsultacijų su Utenos r. jaunimu metu paaiškėjo, jog jaunimo 

organizacijos yra pakankamai diversifikuotos, nes atitinka daugumos jaunimo poreikius. Tad plėsti 

jaunimo organizacijų skaičių Utenos r. nėra būtinybės. Pagrindinės identifikuotos Utenos r. 

jaunimo organizacijų problemos – mažas kai kurių organizacijų aktyvumas bei nepakankamas kai 

kurių organizacijų dėmesys savireklamai jaunimo tarpe. 
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3. STRATEGIJA 

 

3.1. VIZIJA 

 

Bendradarbiaujant su Utenos rajono savivaldybės administracijos darbuotojais, tarybos 

nariais ir jaunimo organizacijų atstovais, suformuota Utenos rajono jaunimo vizija: 

 

Savanoriškas, pilietiškas ir visuomeniškas jaunas žmogus, savo verslumu, kūrybingumu ir 

pozityviu požiūriu puoselėjantis savo kraštą, jo kultūrą. 

 

Atsiţvelgiant į Utenos rajono jaunimo pagrindines problemas ir poreikius, suformuotas 

priemonių planas 2011–2016 metams, kuriame numatyti prioritetai, tikslai, uţdaviniai ir priemonės. 

Priemonių plane įvardinti atsakingi vykdytojai, įgyvendinimo laikotarpis, pasiekimo rodiklis, 

finansavimo šaltiniai ir preliminarus lėšų poreikis. 

 

3.2. PRIORITETAI 

 

1 prioritetas. Jaunimo integracija į darbo rinką 

Įgyvendinant šį prioritetą siekiama sudaryti palankias sąlygas jauniems ţmonėms 

visapusiškai įsitraukti į darbo rinką. Numatyta teikti informaciją ir pagalbą, susijusią su dalyvavimu 

darbo rinkoje, taip pat skatinti jaunimo verslumą. 

2 prioritetas. Palanki aplinka jauno žmogaus pilnaverčiam gyvenimui ir veiklai 

Šio prioriteto tikslas – sudaryti sąlygas sveikam ir aktyviam gyvenimo būdui. Siekiant šio 

tikslo bus gerinamos neprofesionaliojo sporto ir laisvalaikio galimybės, kultūrinio gyvenimo 

galimybės, skatinama sveika gyvensena ir ţalingų įpročių prevencija, taip pat didinamas būsto 

prieinamumas. 

3 prioritetas. Darni jaunimo politikos plėtra 

Įgyvendinant šį prioritetą numatoma ugdyti pilietišką, visuomenišką ir tolerantišką jaunimą. 

Šio tikslo bus siekiama vykdant aktyvią jaunimo politiką, stiprinant jaunimo organizacijas, didinant 

jaunimo uţimtumą ir skatinant dalyvavimą visuomeninėje veikloje bei skiriant didesnį dėmesį 

rizikos grupių bei neįgaliam jaunimui. 
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3.3. JAUNIMO POLITIKOS PLĖTROS PRIEMONIŲ PLANAS 

 

1 prioritetas. Jaunimo integracija į darbo rinką 

 

Priemonė 
Atsakingas 

vykdytojas 

Įgyvendinimo 

laikotarpis 

Pasiekimo 

rodiklis 

Finansavimo 

šaltiniai 

Preliminarus 

lėšų poreikis, 

tūkst. Lt 

1.1 tikslas. Sudaryti palankias sąlygas jauniems žmonėms visapusiškai įsitraukti į darbo rinką 129 

1.1.1 uždavinys. Teikti informaciją ir pagalbą, susijusią su dalyvavimu darbo rinkoje 49 

1.1.1.1. Uţtikrinti ankstyvą jaunimo susipaţinimą su 

darbo rinka ir profesinį informavimą, įvertinant darbo 

rinkos poreikius 

Utenos rajono 

savivaldybės 

administracija 

(toliau – URSA) 

2011–2016 Asmenys, 

dalyvavę veikloje 

Savivaldybės 

biudţetas 

6 

1.1.1.2. Formuoti, suteikti darbo paieškos įgūdţius URSA, Utenos 

darbo birţa 

2011–2016 Asmenys, 

kuriems suteikti 

įgūdţiai 

Savivaldybės 

biudţetas 

6 

1.1.1.3. Sudaryti galimybę jauniems ţmonėms dalyvauti 

aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse 

URSA, Utenos 

darbo birţa 

2011–2016 Asmenys, 

dalyvavę aktyvios 

darbo rinkos 

politikos 

priemonėse 

Savivaldybės 

biudţetas 

6 

1.1.1.4. Skatinti darbdavius įdarbinti rajono jaunimą URSA, Utenos 

darbo birţa 

2011–2016 Įdarbintas rajono 

jaunimas 

Savivaldybės 

biudţetas 

6 

1.1.1.5. Atlikti darbo rinkos poreikių tyrimą Utenos 

rajone 

URSA, Utenos 

darbo birţa 

2011–2016 Atliktas tyrimas Savivaldybės 

biudţetas 

10 

1.1.1.6. Stiprinti bendradarbiavimą su Utenos darbo 

birţos Jaunimo darbo centru rengiant bendrus projektus  

URSA, Utenos 

darbo birţa 

2011–2016 Įgyvendinti 

projektai 

Savivaldybės 

biudţetas 

5 

1.1.1.7. Supaţindinti jaunimą su darbo rinka 

organizuojant informacinius susitikimus Utenos rajono 

švietimo įstaigose 

URSA, Utenos 

darbo birţa 

2011–2016 Surengti 

susitikimai 

Savivaldybės 

biudţetas 

10 

1.1.2 uždavinys. Skatinti jaunimo verslumą 80 
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1.1.2.1. Jaunimo verslumo projektus finansuoti iš Utenos 

rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo 

skatinimo fondo   

URSA 2011–2016 Sukurta programa Savivaldybės 

biudţetas 

20 

1.1.2.2. Skatinti jaunimo verslumo ugdymą URSA 2011–2016 Pradėti jaunimo 

verslai 

Savivaldybės 

biudţetas 

1 

1.1.2.3. Remti jaunimą, pradedantį savo verslą, 

suteikiant finansinę paramą ir teisines konsultacijas 

URSA 2011–2016 Paremti asmenys Savivaldybės 

biudţetas 

30 

1.1.2.4. Organizuoti informacinius renginius, 

konsultacijas ir mokymus verslumo tema 

Verslo 

informacijos 

centras 

2011–2016 Suorganizuoti 

renginiai, 

mokymai, 

suteiktos 

konsultacijos 

Savivaldybės 

biudţetas 

20 

1.1.2.5. Viešinti teigiamus jaunimo verslininkystės 

pavyzdţius rajone 

URSA 2011–2016 Paviešinti 

verslininkystės 

pavyzdţiai 

Savivaldybės 

biudţetas 

3 

1.1.2.6. Stiprinti bendradarbiavimą tarp verslo įmonių, 

Utenos kolegijos, Utenos regioninio profesinio mokymo 

centro ir Verslo informacijos centro 

Verslo įmonės, 

Utenos kolegija, 

Verslo 

informacijos 

centras 

2011–2016 Įvykdyti 

bendradarbiavimo 

projektai 

Įmonių, 

Utenos 

kolegijos ir 

Verslo 

informacijos 

centro lėšos 

6 

 

2 prioritetas. Palanki aplinka jauno žmogaus pilnaverčiam gyvenimui ir veiklai 

 

Priemonė 
Atsakingas 

vykdytojas 

Įgyvendinimo 

laikotarpis 

Pasiekimo 

rodiklis 

Finansavimo 

šaltiniai 

Preliminarus 

lėšų poreikis, 

tūkst. Lt 

2.1 tikslas. Sudaryti sąlygas sveikam ir aktyviam gyvenimo būdui 2.379 

2.1.1 uždavinys. Gerinti neprofesionaliojo sporto ir laisvalaikio galimybes 2.092 

2.1.1.1. Sudaryti sąlygas neprofesionaliems 

sportininkams sportuoti Utenos miesto 

daugiafunkciniame sporto komplekse 

URSA 2011–2016 Sudarytos 

sportavimo 

sąlygos 

Savivaldybės 

biudţetas 

30 
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2.1.1.2. Kurti naują ir gerinti esamą sporto infrastruktūrą 

ir materialinę bazę, ypač kaimo vietovėse 

URSA 2011–2016 Sukurta ir 

pagerinta 

infrastruktūra 

Savivaldybės 

biudţetas, ES 

parama 

1.000 

2.1.1.3. Pritaikyti viešąsias erdves laisvalaikiui leisti URSA 2011–2016 Pritaikytos 

viešosios erdvės 

Savivaldybės 

biudţetas, ES 

parama 

1.000 

2.1.1.4. Siekti švietimo įstaigose veikiančių sporto 

kompleksų atvirumo bendruomenėje gyvenančiam 

jaunimui ne pamokų metu 

URSA 2011–2016 Sudarytos 

lankymosi 

sąlygos 

Savivaldybės 

biudţetas 

6 

2.1.1.5. Plėtoti sportinį ugdymą skatinant įvairesnių 

sporto šakų būrelių steigimą 

URSA 2011–2016 Įsteigti sporto 

būreliai 

Savivaldybės 

biudţetas 

6 

2.1.1.6. Išnaudoti miesto sodo erdves jaunimo aktyviam 

poilsiui 

URSA, miesto 

įmonės 

2011–2016 Sukurta 

infrastruktūra  

Savivaldybės 

biudţetas, 

miesto 

įmonių 

biudţetas 

50 

2.1.2 uždavinys. Gerinti kultūrinio gyvenimo galimybes jaunimui 134 

2.1.2.1. Pastatyti viešąją sceną, skirtą renginiams rengti URSA 2011–2016 Pastatyta scena Savivaldybės 

biudţetas 

10 

2.1.2.2. Gerinti kultūros įstaigų infrastruktūrą ir 

materialinę bazę 

URSA 2011–2016 Pagerinta 

infrastruktūra ir 

materialinė bazė 

Savivaldybės 

biudţetas, ES 

parama 

50 

2.1.2.3. Didinti kultūrinių renginių, skirtų jaunimui, 

skaičių 

URSA 2011–2016 Renginių 

jaunimui skaičius 

Savivaldybės 

biudţetas 

20 

2.1.2.4. Vystyti ir remti neprofesionalųjį meną, sudarant 

galimybes jaunimui naudotis nenaudojamais pastatais 

URSA 2011–2016 Suteikti naudotis 

pastatai 

Savivaldybės 

biudţetas 

2 

2.1.2.5. Sudaryti galimybes jaunimui nemokamai 

pasinaudoti esama renginiams rengti skirta infrastruktūra 

ir materialine baze 

URSA 2011–2016 Suteikta naudotis 

infrastruktūra ir 

materialinė bazė 

Savivaldybės 

biudţetas 

2 

2.1.2.6. Jaunimo kultūros idėjas finansuoti iš Utenos 

rajono savivaldybės Jaunimo organizacijų veiklos 

programos lėšų 

URSA 2011–2016 Sukurta programa Savivaldybės 

biudţetas 

50 
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2.1.3 uždavinys. Skatinti sveiką gyvenseną ir žalingų įpročių prevenciją 103 

2.1.3.1. Parengti ir skleisti informaciją apie sveiką 

gyvenimo būdą ir ţalingų įpročių prevenciją, ypatingą 

dėmesį skiriant jaunimui autoritetingų asmenų 

dalyvavimui procese 

URSA 2011–2016 Parengta ir 

skleidţiama 

informacija 

Savivaldybės 

biudţetas 

30 

2.1.3.2. Siekti, kad švietimo įstaigose moksleiviai galėtų 

įsigyti sveiko maisto 

URSA 2011–2016 Švietimo įstaigų, 

kuriose galima 

įsigyti sveiko 

maisto, skaičius 

Savivaldybės 

biudţetas 

3 

2.1.3.3. Vystyti Utenos Visuomenės sveikatos biurą, 

ypatingą dėmesį skiriant jaunimui 

URSA 2011–2016 Suorganizuoti 

renginiai 

Savivaldybės 

biudţetas 

50 

2.1.3.4. Sveiką gyvenseną skatinančius ir ţalingų įpročių 

prevenciją akcentuojančius projektus remti iš Utenos 

rajono savivaldybės edukacinės, kultūrinės, sporto ir 

turizmo, jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų veiklos 

programos 

URSA 2011–2016 Paremta projektų Savivaldybės 

biudţetas 

20 

2.1.4 uždavinys. Didinti būsto prieinamumą 50 

2.1.4.1. Sudaryti sąlygas jaunimui gauti socialinį būstą URSA 2011–2016 Suteiktų 

socialinių butų 

skaičius 

Savivaldybės 

biudţetas 

50 

 

3 prioritetas. Darni jaunimo politikos plėtra 

 

Priemonė 
Atsakingas 

vykdytojas 

Įgyvendinimo 

laikotarpis 

Pasiekimo 

rodiklis 

Finansavimo 

šaltiniai 

Preliminarus 

lėšų poreikis, 

tūkst. Lt 

3.1 tikslas. Ugdyti pilietišką, visuomenišką ir tolerantišką jaunimą 7.093 

3.1.1 uždavinys. Vykdyti aktyvią jaunimo politiką 65 

3.1.1.1. Tobulinti teisinę bazę jaunimo politikos 

įgyvendinimo srityje 

URSA 2011–2016 Priimti ir 

pakoreguoti teisės 

aktai 

- - 

3.1.1.2. Parengti dokumentus, įgalinančius plėtoti URSA 2011–2016 Parengti - - 
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paslaugas ir lengvatas jaunimui dokumentai 

3.1.1.3. Organizuoti jaunimo politikos padėties ir 

jaunimo poreikių tyrimus 

URSA 2011–2016 Suorganizuoti 

tyrimai 

Savivaldybės 

biudţetas 

20 

3.1.1.4. Skatinti jaunimą grįţti į Utenos rajoną, 

įstaigoms ir organizacijoms palaikant ryšius su išvykusiu 

jaunimu 

URSA 2011–2016 Suorganizuoti 

renginiai 

Savivaldybės 

biudţetas 

10 

3.1.1.5. Uţtikrinti jaunimui aktualios informacijos 

viešinimą (internetas, informaciniai stendai, radijas, el. 

konferencijos, bibliotekos) 

URSA 2011–2016 Viešinama 

informacija 

Savivaldybės 

biudţetas 

20 

3.1.1.6. Įtraukti jaunimui autoritetingus asmenis į 

jaunimo ugdymo procesą 

URSA 2011–2016 Įtrauktų 

autoritetingų 

asmenų skaičius 

Savivaldybės 

biudţetas 

15 

3.1.2 uždavinys. Stiprinti jaunimo organizacijas 25 

3.1.2.1. Įsteigti jaunųjų lyderių klubą URSA 2011–2016 Įsteigtas klubas Savivaldybės 

biudţetas 

1 

3.1.2.2. Aktyviai dalyvauti projektuose ir ieškant 

finansavimo šaltinių 

„Apskritasis 

stalas“ 

2011–2016 Projektų skaičius Kiti 

finansavimo 

šaltiniai 

3 

3.1.2.3. Skatinti jaunimo organizacijų bendradarbiavimą 

su savivaldybės administracija ir kitomis šalies bei 

uţsienio NVO 

„Apskritasis 

stalas“ 

2011–2016 Įvykdyti 

bendradarbiavimo 

projektai 

Savivaldybės 

biudţetas, 

kiti 

finansavimo 

šaltiniai 

3 

3.1.2.4. Skatinti rajono jaunimo organizacijų tarpusavio 

bendradarbiavimą 

„Apskritasis 

stalas“ 

2011–2016 Įvykdyti 

bendradarbiavimo 

projektai 

Savivaldybės 

biudţetas, 

kiti 

finansavimo 

šaltiniai 

3 

3.1.2.5. Remti jaunimo organizacijas, skiriant finansinę 

paramą, sudarant galimybes naudotis esama 

infrastruktūra ir materialine baze 

URSA 2011–2016 Paremtos 

organizacijos 

Savivaldybės 

biudţetas 

15 

3.1.3 uždavinys. Didinti jaunimo užimtumą ir skatinti dalyvauti visuomeninėje veikloje 6.973 
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3.1.3.1. Skirti didesnį dėmesį jaunimo organizacijų 

viešinimui ir naujų narių pritraukimui 

„Apskritasis 

stalas“ 

2011–2016 Pritrauktų naujų 

narių skaičius 

Savivaldybės 

biudţetas 

3 

3.1.3.2. Vystyti Dailės ir Muzikos mokyklas, didinant 

vietų skaičių, kuriant naujas specialybes, skatinant 

personalo atsinaujinimą 

URSA 2011–2016 Naujų vietų 

skaičius, naujų 

specialybių 

skaičius, naujų 

specialistų 

skaičius 

Savivaldybės 

biudţetas 

30 

3.1.3.3. Skatinti alternatyvių būrelių kūrimą Utenos 

jaunimo mokyklos laisvalaikio skyriuje 

Utenos jaunimo 

mokykla, URSA 

2011–2016 Įkurti būreliai Savivaldybės 

biudţetas 

20 

3.1.3.4. Plėtoti neformalųjį ugdymą švietimo įstaigose URSA 2011–2016 Plėtojamas 

neformalusis 

ugdymas 

Savivaldybės 

biudţetas 

20 

3.1.3.5. Steigti neformaliojo ugdymo darbuotojų etatus 

švietimo įstaigose 

URSA 2011–2016 Įkurti etatai Savivaldybės 

biudţetas 

50 

3.1.3.6. Remti savanorius ir jaunimo organizacijas, 

skatinančias savanorystę 

URSA 2011–2016 Savanorių 

skaičius 

Savivaldybės 

biudţetas 

5 

3.1.3.7. Uţtikrinti savanorystės skatinimą mokyklose URSA 2011–2016 Savanorių 

mokyklose 

skaičius 

Savivaldybės 

biudţetas 

5 

3.1.3.8. Skatinti bendradarbiavimą su Utenos kolegija  Utenos kolegija 2011–2016 Įgyvendinti 

projektai, 

sukurtos 

programos 

Utenos 

kolegijos 

biudţetas 

50 

3.1.3.9. Įkurti jaunimo centrą URSA 2011–2013 Įkurtas centras Savivaldybės 

biudţetas 

6.700 

3.1.3.10. Didinti jaunimo uţimtumą vasaros metu, 

rengiant įvairias menines, sportines stovyklas 

URSA 2011–2016 Surengta stovyklų Savivaldybės 

biudţetas 

50 

3.1.3.11. Skatinti bendradarbiavimą su Utenos regioninio 

profesinio mokymo centru 

URSA 2011–2016 Įgyvendinti 

projektai, 

sukurtos 

programos 

Savivaldybės 

biudţetas 

10 
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3.1.3.12. Vystyti darbą su neorganizuotu jaunimu, kuris 

nedalyvauja jaunimo organizacijų ir neformalių 

iniciatyvių grupių veiklose 

URSA 2011–2016 Įgyvendinti 

projektai, 

sukurtos 

programos 

Savivaldybės 

biudţetas 

30 

3.1.4 uždavinys. Skirti didesnį dėmesį rizikos grupių ir neįgaliam jaunimui 30 

3.1.4.1. Stiprinti kompleksinę pagalbą socialinę atskirtį 

patiriančiam jaunimui 

URSA 2011–2016 Asmenų, kuriems 

suteikta pagalba, 

skaičius 

Savivaldybės 

biudţetas 

10 

3.1.4.2. Stiprinti kompleksinę pagalbą neįgaliam 

jaunimui 

URSA 2011–2016 Asmenų, kuriems 

suteikta pagalba, 

skaičius 

Savivaldybės 

biudţetas 

10 

3.1.4.3.  Skatinti vaikų namų auklėtinių ir vaikų iš 

nepasiturinčių šeimų integraciją į visuomenę 

URSA 2011–2016 Asmenų, kurie 

sėkmingai 

integravosi į 

visuomenę, 

skaičius 

Savivaldybės 

biudţetas 

10 

 


