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PATVIRTINTA
Pakruojo rajono savivaldybės
tarybos 2005 m. balandžio 21 d.
sprendimu Nr. T - 137

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO POLITIKOS
KONCEPCIJA
PREAMBULĖ
Jaunystė yra amžiaus tarpsnis, kai formuojasi žmogaus asmenybė, kai jis
savarankiškai pradeda dalyvauti visuomenės gyvenime ir daryti jam įtaką. Šiuo laikotarpiu
žmonėms iškyla daug problemų, kurių jie dažnai nesugeba įveikti vien savo jėgomis. Tai vis
didėjantis jaunimo nusikalstamumas, girtavimas, narkomanija, bedarbystė, būsto problemos ir
kt. Jauno žmogaus ir jo aplinkinių nesugebėjimas spręsti kylančias problemas dažnai sukelia
tiek atskiriems asmenims, tiek visai visuomenei sunkių pasekmių.
Visuomenė per savivaldybės institucijas gali ir turi prisidėti prie jaunimo
problemų sprendimo, daryti teigiamą įtaką jaunos asmenybės formavimosi bei perėjimo prie
savarankiško gyvenimo visuomenėje procesui ir pilnavertiškai integracijai į visuomenės
gyvenimą.
Pagal 2003 m. gruodžio 4 d. priimtą Lietuvos Respublikos jaunimo politikos
pagrindų įstatymą, jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų.

I.

BENDROJI DALIS

1. Pakruojo rajono savivaldybės (toliau – savivaldybės) jaunimo politikos koncepcija remiasi
Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, Vyriausybės nutarimais ir
Pakruojo rajono savivaldybės sprendimais bei kitais teisės aktais jaunimo politikos srityje.
2. Savivaldybės jaunimo politika – savivaldybės institucijų kryptinga veikla, kuria sprendžiamos
jaunimo problemos bei siekiama sudaryti palankias sąlygas jauno žmogaus asmenybės
formavimuisi ir integracijai į visuomenės gyvenimą, taip pat veikla, kuria siekiama
visuomenės ir atskirų jos grupių supratimo bei tolerancijos jauniems žmonėms.
3. Pagrindiniai savivaldybės jaunimo politikos tikslai:
3.1. sudaryti sąlygas jaunam žmogui naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje,
Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, įstatymuose ir kituose teisės aktuose
nustatytomis jaunimo teisėmis bei laisvėmis;
3.2. užtikrinti, kad kiekvienas jaunas žmogus turėtų lygias su kitais jaunais žmonėmis teises
ir nebūtų diskriminuojamas dėl savo arba savo tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą
lyties, amžiaus, tautybės, rasės, kalbos, tikėjimo, pažiūrų, socialinės, turtinės, šeimyninės
padėties, sveikatos būklės ar kokių nors kitų aplinkybių;
3.3. rūpintis Pakruojo rajono jaunimo socialinių, kultūrinių problemų sprendimu, jaunimo
nusikalstamumo, narkomanijos, alkoholizmo, AIDS, savižudybių prevencija,
laisvalaikio užimtumu, būstu ir kitomis aktualiomis jaunimo problemomis;
3.4. sudaryti sąlygas kiekvienam jaunam žmogui visapusiškai ugdytis ir realizuoti save, taip
pat pasirinkti jam priimtiniausią dalyvavimo visuomenėje formą.
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4. Pagrindiniai savivaldybės jaunimo politikos principai:
4.1. pariteto – savivaldybės institucijos ir įstaigos bei jaunimo organizacijos yra
atstovaujamos po lygiai;
4.2. subsidiarumo – su jaunimu susiję sprendimai turi būti priimami tuo lygmeniu, kuriame
jie yra efektyviausi;
4.3. tarpžinybinio koordinavimo - savivaldybės institucijos ir įstaigos, spręsdamos su
jaunimu susijusius klausimus, bendrauja ir bendradarbiauja tarpusavyje, kartu
suplanuoja ir koordinuoja jaunimo programas;
4.4. dalyvavimo – su jaunimu susiję klausimai sprendžiami jaunimui dalyvaujat ir derinant
su jaunimu ir jaunimo organizacijų atstovais;
4.5. informavimo – savivaldybės institucijos, įstaigos ir jaunimo organizacijos informuoja
jaunimą jam aktualiais klausimais priimtina ir prieinama forma;
4.6. savarankiškumo – jaunimas pats renkasi veiklos sritį, formuoja jos tikslus, aktyviai joje
dalyvauja ir atsako už tikslų įvykdymą;
4.7. savanoriškumo – jaunimas dalyvauja pasirinktoje jaunimo veiklos srityje savo noru ir
niekieno neverčiamas;
4.8. savivaldos – jaunimas savo veikloje nustato šios veiklos tikslų įgyvendinimo būdus,
formą, atsakomybę ir įvertinimą;
4.9. bendravimo ir bendradarbiavimo – Pakruojo rajono jaunimo organizacijos bendrauja ir
bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio jaunimo organizacijomis, valstybės ir
savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis.
5. Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo sritys:
5.1. pilietiškumo ugdymo ir karo prievolės atlikimo;
5.2. švietimo, mokymo, mokslo, studijų ir ugdymo;
5.3. neformalaus ugdymo;
5.4. darbo ir užimtumo;
5.5. apsirūpinimo būstu;
5.6. laisvalaikio, poilsio, kūrybos ir kultūros;
5.7. socialinės ir sveikatos apsaugos;
5.8. sveikatingumo, kūno kultūros ir sporto;
5.9. nusikalstamumo, narkomanijos ir kitų priklausomybės formų prevencijos;
5.10. kitose įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytose srityse.

II.

SAVIVALDYBĖS JAUNIMO POLITIKOS ORGANIZAVIMAS IR
VALDYMAS

6. Pakruojo rajono savivaldybės taryba (toliau – Taryba) formuoja savivaldybės jaunimo
politikos tikslus, principus ir kryptis bei savo teisės aktuose įtvirtina nuostatas, pagal kurias šie
tikslai įgyvendinami.
7. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos veiklą jaunimo politikos srityje koordinuoja
savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės administracijos direktoriui įgyvendinti
savivaldybės jaunimo politiką padeda jaunimo reikalų koordinatorius. Jis yra valstybės
tarnautojas.
8. Savivaldybės institucijoms padėti formuoti jaunimo politiką, koordinuoti ir dalyvauti ją
įgyvendinant sudaroma Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba.
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9. Savivaldybės Tarybos sprendimu sudaroma nuolatinė (tarybos kadencijos laikotarpiui)
savivaldybės jaunimo reikalų taryba, kurios nuostatus tvirtina Taryba.
10. Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba sudaroma pariteto principu iš
savivaldybės institucijų ir įstaigų bei Pakruojo rajono jaunimo organizacijų ir moksleivių
parlamento atstovų. Jaunimo organizacijų ir moksleivių parlamento atstovus į savivaldybės
jaunimo reikalų tarybą deleguoja Pakruojo rajone veikiančios jaunimo organizacijos ir rajono
moksleivių parlamentas.
11. Kiekvienas savivaldybės tarybos sprendimo projektas jaunimo klausimais, nustatantis
Lietuvos Respublikos įstatymų ar Vyriausybės nutarimų nenumatytus apribojimus, teikiamas
savivaldybės tarybai tik aptarus su Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba.
12. Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba:
12.1. stebi ir analizuoja jaunimo situaciją rajone ir inicijuoja savivaldybės jaunimo situacijos
sociologinius ir statistinius, savivaldybės jaunimo politikos situacijos ir jaunimo
poreikių tyrimus bei vertinimą;
12.2. renka informaciją apie savivaldybės įstaigų ir jaunimo visuomeninių organizacijų
veiklą, skirtą jaunimui;
12.3. rengia ir teikia Tarybai, savivaldybės administracijai ir jos padaliniams pasiūlymus dėl
savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo;
12.4. dalyvauja rengiant jaunimo veiklos programas, Tarybos sprendimus ir kitus
savivaldybės teisės aktus, pagal kuriuos įgyvendinami savivaldybės jaunimo politikos
tikslai;
12.5. teikia pasiūlymus rajono savivaldybės tarybai, merui, administracijos direktoriui,
savivaldybės administracijos padaliniams, Pakruojo rajono savivaldybės NVO
finansavimo fondo priežiūros komisijai dėl visuomeninių jaunimo organizacijų,
neformalių jaunimo grupių iniciatyvų finansinės paramos;
12.6. atlieka savivaldybės programų, Tarybos sprendimų, kitų savivaldybės teisės aktų
projektų, susijusių su savivaldybės jaunimo politikos tikslų įgyvendinimu, analizę ir
teikia pasiūlymus šių projektų rengėjams pagal savo kompetenciją;
12.7. analizuoja užsienio valstybių patirtį, sprendžiant jaunimo problemas, bendradarbiauja
su Lietuvos ir užsienio valstybių miestų atitinkamomis institucijomis,
sprendžiančiomis jaunimo problemas;
12.8. atlieka kitus uždavinius ir funkcijas, kurios apibrėžtos Jaunimo politikos pagrindų
įstatyme.
13. Prireikus prie Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos gali veikti
patariamosios ekspertų komisijos, teikiančios pasiūlymus atskirais Savivaldybės jaunimo
politikos tikslų įgyvendinimo klausimais. Tokių komisijų sudarymo ir darbo organizavimo
tvarką nustato Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba.
14. Savivaldybės jaunimo reikalų taryba atsiskaito savivaldybės Tarybai savivaldybės jaunimo
reikalų tarybos nuostatuose nustatyta tvarka.
III.

JAUNIMO ORGANIZACIJOS IR JŲ SANTYKIS SU SAVIVALDYBĖS
INSTITUCIJOMIS

15. Jaunimo organizacija - įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įregistruota visuomeninė
organizacija ar asociacija, kurioje ne mažiau kaip 2/3 narių sudaro jauni žmonės
visuomeninės jaunimo organizacijos ar asociacijos.
16. Jaunimo organizacijos atlieka šias funkcijas:
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16.1. tenkina ir įgyvendina bendrus jaunimo ar atskirų jaunimo grupių poreikius bei
interesus;
16.2. ugdo jaunų žmonių pilietiškumą ir pagarbą šeimai;
16.3. vykdo jaunų žmonių neformalųjį ugdymą;
16.4. organizuoja jaunų žmonių užimtumą, sportą, turizmą, kultūrinę bei profesinę veiklą;
16.5. skatina jaunų žmonių tarptautinį bendradarbiavimą;
16.6. propaguoja savanorišką jaunimo darbą;
16.7. užsiima kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos
Respublikos tarptautinėms sutartims, įstatymams ir kitiems teisės aktams.
17. Savivaldybės institucijos:
17.1. skatina jaunimo organizacijų kūrimąsi, pozityvias jaunimo iniciatyvas, neformalųjį
jaunimo ugdymą, jaunimo savitarpio supratimą ir visuomenei naudingą jaunimo
veiklą;
17.2. teikia paramą įgyvendinant jaunimo organizacijų veiklos projektus.
Parama teikiama viešo konkurso būdu. Aiškiai apibrėždama paramos teikimo kriterijus
ir prioritetus, konkursus rengia ir rezultatus tvirtina Pakruojo rajono NVO finansavimo
fondo priežiūros komisija. Savivaldybės institucijų parama jaunimo organizacijų
veiklos projektams įforminama sutartimis. Jose nustatomi šalių įsipareigojimai ir
atsakomybė;
17.3. Jaunimo organizacijoms sudaro kuo palankesnes sąlygas naudotis savivaldybei
priklausančiomis jaunimo reikmėms skirtomis patalpomis, technine įranga, kitomis
materialinėmis vertybėmis. Lengvatinės sąlygos turi būti teisiškai įformintos panaudos
sutartimi.
17.4. Pagal savo galimybes skatina ir remia jaunimo organizacijų vadovų, jaunimo lyderių,
jaunimo darbuotojų, t.y. asmenų galinčių kvalifikuotai teikti jaunimui informacinę,
socialinę, psichologinę, juridinę ir kitokią pagalbą bei organizuoti jaunimo užimtumą
ir laisvalaikį, rengimą.
18. Savivaldybės finansinės paramos jaunimo organizacijų veiklos projektams
teikimo būdus ir tvarką nustato Pakruojo rajono savivaldybės taryba. Kiekvienais metais
rajono savivaldybės taryba skiria nustatytą kiekį lėšų jaunimo organizacijų ir neformalių
jaunimo grupių projektams remti iš NVO fondui skirtų savivaldybės biudžeto lėšų.

IV.

SAVIVALDYBĖS JAUNIMO POLITIKA, ŠVIETIMAS IR SOCIALINĖS
PROBLEMOS

19. Savivaldybės jaunimo ir švietimo politikos papildo viena kitą. Savivaldybė skatina Pakruojo
rajono savivaldybės ugdymo įstaigų bei visuomeninių jaunimo organizacijų
bendradarbiavimą.
20. Savivaldybė palaiko ir remia neformalių įstaigų atsiradimą ir veiklą.
21. Įstatymų nustatyta tvarka veikiančios Savivaldybėje formaliojo švietimo institucijos turi
sudaryti sąlygas veikti mokinių savivaldos institucijoms bei užtikrinti galimybę joms
dalyvauti priimant su formaliuoju švietimu susijusius sprendimus.
22. Pakruojo rajono savivaldybės ugdymo įstaigose turi būti sudarytos sąlygos visuomeninių
jaunimo organizacijų veiklai, besiremiančiai savanoriška naryste. Visuomeninėms jaunimo
organizacijoms ir neformalioms jaunimo grupėms turi būti pagal išgales leidžiama naudotis
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ugdymo įstaigų patalpomis ne pamokų metu, vadovaujantis savivaldybės ir mokyklų
vadovybės nustatytomis tvarkos taisyklėmis.
23. Savivaldybės institucijos kartu su Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba
didesnį dėmesį skiria jaunų žmonių užimtumo, gyvenamojo būsto, jaunų šeimų ir kt.
problemoms.
24. Savivaldybė skatina tarptautinį bendradarbiavimą, sudarydama sąlygas aktyviems
jaunuoliams įgyti žinių ir įgūdžių užsienio valstybėse. Tai pat skatinami tarptautiniai mainai,
kurių tikslas – įgyti naujų žinių ir įgūdžių, skatinti toleranciją ir pasitikėjimą tarp tautų.

V.

SAVIVALDYBĖS JAUNIMO POLITIKOS KONCEPCIJOS
ĮGYVENDINIMAS

25. Pakruojo rajono savivaldybės Taryba tvirtina savivaldybės jaunimo politikos koncepciją,
kurioje formuluojami savivaldybės jaunimo politikos tikslai, principai, įgyvendinimo sritys ir
reglamentuojama konkreti savivaldybės Tarybos, savivaldybės administracijos bei kitų
savivaldybės įstaigų veikla, įgyvendinant savivaldybės jaunimo politikos tikslus.
26. Pakruojo rajono savivaldybės Taryba tvirtina Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo
politikos koncepciją Tarybos kadencijos laikotarpiui. Prireikus rajono savivaldybės Taryba
Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos teikimu gali ją patikslinti ar papildyti.
___________________________

