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planas 



Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės Programos 

įgyvendinimo planas 

 Mobilaus darbo formų taikymo plėtojimas, siekiant 

suteikti individualias paslaugas jaunimui regionuose;

 Atvirų jaunimo centrų plėtra ir juose teikiamų 

paslaugų, padėsiančių socialinę atskirtį patiriantiems 

jauniems asmenims reintegruotis / integruotis į darbo 

rinką ir / ar švietimo sistemą, visuomeninį gyvenimą, 

įvairovės didinimas.

 Savanorystės skatinimas.



Lietuvos Respublikos 

Jaunimo politikos pagrindų 

įstatymas

 Tikslas – atsižvelgiant į praktikoje kylančias problemas, 

tobulinti jaunimo politikos teisinį reguliavimą, apibrėžti 

darbą su jaunimu ir jo vykdymo principus, įstaigų ir 

organizacijų, dirbančių jaunimo politikos srityje, veiklos 

sritis ir funkcijas.
 Įstatymo projekto uždaviniai: 

 1) apibrėžti institucijų, dirbančių jaunimo srityje, veiklos sritis ir funkcijas;

 2) tobulinti darbo su jaunimu organizavimo teisinį reguliavimą, nustatyti darbo su 

jaunimu principus, reglamentuoti atskiras darbo su jaunimu formas; 



Prioritetai, įgyvendinant jaunimo 

politiką Lietuvoje

1. Mobilaus darbo ir darbo su jaunimu gatvėje

plėtra;

2. AJC ir AJE kokybės užtikrinimas ir plėtra;

3. Savanoriškos veiklos plėtra;

4. SJRT veiklos palaikymas ir užtikrinimas

sprendžiant jaunimui, jaunimo ir su jaunimu

dirbančioms organizacijoms aktualius

klausimus.



Ministerijos 

prioritetai

Ministerijos 

prioritetai
Taikomi visoms 

savivaldybėms 

Savivaldybės 

pačios renkasi, 

kokius iš siūlomų 

prioritetų 

įgyvendinti

Kaip buvo iki šiol?



Ką planuojama keisti 

2018 m.?

1) Ministerija apibrėžia prioritetus visai jaunimo 

politikai. 

2) Savivaldybės, dėl prioritetų tariasi su Ministerija 

ir JRD. Atsižvelgiant į Ministerijos ir JRD 

pasiūlymus, suderina prioritetus, kurie yra 

aktualūs konkrečioje savivaldybėje.



Ką tai reiškia? 

Prioritetai individualizuojami;

JRD, kartu su Ministerija, susisieks su 

kiekviena iš savivaldybių dėl 2018 m. 

jaunimo politikos prioritetų nustatymo;

Savivaldybėms JRD ir Ministerija pateiks 

savo pasiūlymus dėl rekomenduojamų 

įgyvendinti prioritetų.
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