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Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) yra didžiausia nevyriausybinė jaunimo
organizacijų sąjunga Lietuvoje, kuriai priklauso didžiausios nacionalinės jaunimo organizacijos ir
regioninės jaunimo organizacijų tarybos, vienijančios daugiau nei 200 000 jaunų žmonių. Visi
aktyvūs regioninių jaunimo organizacijų nariai savo veikloje susiduria su savivaldybių jaunimo
reikalų koordinatoriais. Atsižvelgdama į kylančius nesklandumus bendradarbiaujant su jaunimo
reikalų koordinatoriais, LiJOT teikia pasiūlymus dėl jų funkcijų ir veiklos kokybės tobulinimo.
Jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybė įvardyta Lietuvos Respublikos Jaunimo politikos
pagrindų įstatyme1. Jis yra valstybės tarnautojas, kuris savivaldybės institucijoms padeda formuoti
ir įgyvendinti savivaldybės jaunimo politiką bei

yra tarpininkas tarp savivaldybės politikų,

specialistų ir jaunimo. Jaunimo reikalų koordinatoriaus funkcijas apibrėžia pavyzdinis 2 LR
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) bei konkrečių savivaldybių patvirtintas
pareigybės aprašymas.
Jaunimo reikalų koordinatoriai dirba šešiasdešimtyje savivaldybių3 ir dažniausiai yra
pavaldūs kuriam nors savivaldybės skyriui, tačiau pavyzdinio savivaldybės jaunimo reikalų
koordinatoriaus pareigybės aprašymo 9 p. nurodoma, jog koordinatorius yra atskaitingas ir pavaldus
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LR Jaunimo politikos pagrindų įstatymas http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=223790
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. kovo 4d.
įsakymo Nr.A1-68 „Dėl pavyzdžinio savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymo“ pakeitimo
2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=394961
3
http://www.jrd.lt/uploads/Copy%20of%20of%20JRK%20kontaktai_2012%2009%2004.xls
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savivaldybės administracijos direktoriui. Pagal atliktą apklausą4, 30 iš 51 apklausto jaunimo
koordinatoriaus turi papildomų funkcijų. Tai mažina jų įtaką įgyvendinant savivaldybės jaunimo
politiką ir trukdo tarpžinybiniam bendradarbiavimui. Dėl šios priežasties jaunimo organizacijų
atstovai susiduria su kliūtimis bendraujant bei bendradarbiaujant su jaunimo reikalų koordinatoriais,
o jų pačių motyvacija dirbti su jaunimu mažėja, nes turi priskirtų kitų funkcijų.
LiJOT pastebi, kad ne visi savivaldybėse dirbantys jaunimo reikalų koordinatoriai išmano
jaunimo politikos principus, yra susipažinę su jaunimo nevyriausybinių organizacijų sektoriumi.
Tai netinkamai parengtų konkurso nuostatų į jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybę pasekmė.
Konkurso nuostatuose yra tokių reikalavimų, kaip gebėjimas ir/ar patirtis dirbant su jaunimu,
jaunimo organizacijomis ar žinios apie jaunimo politiką ir ją reglamentuojančius dokumentus,
tačiau vykdant konkursą į tai nepakankamai atsižvelgiama . LR Socialinės apsaugos ir darbo
ministro patvirtintame pavyzdiniame pareigybės aprašyme yra reikalavimas turėti patirties dirbant
jaunimo organizacijose, tačiau nėra apibrėžtas konkretus darbo laikotarpis.
Atsižvelgdama į išvardytas problemas, LiJOT siūlo visoms savivaldybėms į jaunimo reikalų
koordinatoriaus pareigybės aprašymą įtraukti šiuos pakeitimus :
● Savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių pareigybės aprašyme turi būti įtrauktos tik
pagrindinės jų funkcijos, o jaunimo reikalų koordinatorius turi būti tiesiogiai pavaldus
savivaldybės administracijos direktoriui;
● Jaunimo reikalų koordinatorius turi atlikti tik administracines funkcijas, t.y. negali būti
savivaldybės jaunimo reikalų tarybos ar jaunimo organizacijų finansavimo konkurso
vertinimo komisijos nariu. Jam turi būti skiriamos sekretoriaus ar administratoriaus
pareigos. Priimant sprendimus tiek Jaunimo reikalų taryboje, tiek jaunimo organizacijų
finansavimo konkursų vertinime, jaunimo reikalų koordinatorius privalo būti nešališkas,
nereikšti savo nuomonės ir nedaryti įtakos sprendimams;
● Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašyme nurodytos pagrindinės
funkcijos turi būti papildytos šiomis funkcijomis: tarpžinybinio bendradarbiavimo
skatinimas, vykdymas, tarpininkavimas tarp jaunimo ir savivaldybės institucijų, jaunimo
konsultavimas, informacijos rinkimas ir sisteminimas, savivaldybės tarybos sprendimų,
aktualių jaunimui klausimų stebėjimas ir viešinimas jaunimui patraukliais kanalais.
● Jaunimo reikalų koordinatoriai turi

viešai skelbti

veiklos ataskaitas, kurios būtų

pristatomos jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms.
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Atsižvelgdama į išvardytas problemas, LiJOT siūlo į jaunimo reikalų koordinatorių
konkurso nuostatus įtraukti šiuos pakeitimus:
● Kandidatams į jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybę turi būti keliamas ne mažiau kaip
vienerių metų patirties jaunimo organizacijose reikalavimas.
● Kandidatai į jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybę turi pateikti jaunimo politiką
formuojančių ir įgyvendinančių jaunimo organizacijų rekomendacijas, o vykdant konkursus
į jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybę privaloma labiau atsižvelgti į kandidato žinias
apie jaunimo politiką ir jos įgyvendinimą, tendencijas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje;
● Konkurso į jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybę vienu iš komisijos narių turi būti
jaunimo politiką formuojančios ir įgyvendinančios jaunimo organizacijos atstovas.
LiJOT išreiškia poziciją dėl jaunimo reikalų koordinatorių darbo našumo didinimo. Priimant
sprendimus, susijusius su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybe, siūlo pasitarti su
jaunimo organizacijų ir/ar regioninių jaunimo organizacijų tarybų atstovais. LiJOT siūlo spręsti
iškilusias problemas ir imtis veiksmų, kurie gali pagerinti jaunimo reikalų koordinatorių ir jaunimo
atstovų bendravimą bei bendradarbiavimą, priimant ir įgyvendinant jaunimui svarbius sprendimus
savivaldybės lygmeniu.

Prezidentė

Asociacija
Didžioji g. 8-5,
LT-01128 Vilnius

Loreta Senkutė

tel./faks. (8 5) 279 1014
el. p. lijot@lijot.lt
www.lijot.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 191363642

AB „SEB bankas“
a.s. LT84 70440 60000301517
b.s. LT47 70440 60000301504

