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Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 

Jaunimo reikalų departamentui prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

Viešajai įstaigai „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ 

  

 

 

REZOLIUCIJA DĖL JAUNIMO POLITIKOS EFEKTYVINIMO MODELIO 

LiJOT neeilinė Asamblėja nr. 47, 2019 m. liepos 20 d. 

Kauno r. 

  

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (toliau – LiJOT) yra didžiausia nevyriausybinė 

jaunimo organizacija Lietuvoje, vienijanti 68 nacionalines jaunimo ir su jaunimu dirbančias 

organizacijas, savivaldybių jaunimo organizacijų sąjungas. 

Viešoji įstaiga „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra” (toliau – JTBA), 

įsteigta 1999 m. Valstybinės jaunimo reikalų tarybos (šiuo metu – Jaunimo reikalų departamento prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – JRD)) bei LiJOT. Remiantis Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atliekamu projektu „Jaunimo politikos įgyvendinimo 

efektyvumo didinimas“ bei šio projekto metu parengtomis jaunimo politikos įgyvendinimo 

efektyvumo alternatyvomis, LiJOT pritaria, jog nuo 2021 m. sausio 1 d. jaunimo politiką Lietuvoje 

formuoja ir jos įgyvendinimą pagal kompetencijas koordinuoja Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija, o JTBA, LiJOT atsisakius dalininko teisių, prijungiama prie JRD, taip 

sukuriant naują, jaunimo politiką įgyvendinančią biudžetinę įstaigą (toliau – Įstaiga), kuri perima su 

jaunimo politikos įgyvendinimu susijusias funkcijas. 

Vadovaujantis  LiJOT Asamblėjos Nr. 47 priimtais sprendimais, LiJOT perduoda 

JTBA dalininko teises valstybės įstaigos – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos – naudai, esant šių sąlygų išpildymui: 
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1. Lietuvos Respublikos Jaunimo politikos pagrindų įstatymo1 4 punkte 

apibrėžiama Jaunimo reikalų taryba turi būti Įstaigos patariamuoju organu, numatant šiuos 

įgaliojimus: 

1.1. nagrinėja su jaunimo politika Lietuvos Respublikoje susijusius klausimus ir teikia 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms bei 

įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos, jos įgyvendinimo, jaunimo politikos įgyvendinimo 

priemonių finansavimo prioritetų, bendradarbiavimo su užsienio lietuvių jaunimo organizacijomis, 

su jaunimo politikos įgyvendinimu susijusių teisės aktų projektų; 

1.2. dalyvauja formuojant jaunimo politiką; 

1.3.  inicijuoja ir vertina jaunimo politikos tyrimus ir užtikrina jaunimo politikos 

stebėseną; 

1.4.  teikia siūlymus dėl Įstaigos vizijos, misijos, prioritetų, strateginių tikslų; 

1.5. teikia siūlymus dėl Įstaigos metinių, strateginių planų; 

1.6. svarsto Įstaigos biudžeto sąmatų projektus ir teikia rekomendacijas dėl jų tvirtinimo 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai; 

1.7. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja renkant direktorių; 

1.8. svarsto direktoriaus pateiktą Įstaigos ataskaitą ir teikia rekomendacijas dėl jos 

tvirtinimo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai; 

1.9. svarsto jaunimo politikai Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos skirtų asignavimų projektus bei teikia savo siūlymus dėl jų tobulinimo.  

2. Pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme 

Įstaiga turi būti nurodoma kaip jaunimo politiką įgyvendinanti įstaiga. 

3. Atsižvelgiant, kad Įstaigos funkcijos dubliuoja kai kurias šiuo metu veikiančios 

Jaunimo reikalų tarybos funkcijas: 

3.1. nuo 2021 m. sausio  1 d. visos Jaunimo reikalų tarybos funkcijos turi būti perduotos 

Įstaigos patariamajam organui; 

                                                           
1 Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas Nr. IX-1871, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 2003 

m. gruodžio 18 d. [interaktyvus]. Prieiga per internetą:  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.223790/asr 
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3.2. Įstaigos patariamasis organas turi būti sudaromas vadovaujantis lygybės ir pariteto 

principais iš valstybės institucijų ir LiJOT Asamblėjoje deleguotų atstovų. 

4. Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos 

finansavimo konkursas turi būti įgyvendinamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos įgaliotoje institucijoje.  

5. Atsižvelgiant, jog Įstaiga, perėmusi JTBA funkcijas, įgyvendins ir tarptautines 

jaunimo programas, turi būti siekiama, jog LiJOT galėtų teikti projektus, finansuojamus Europos 

Sąjungos lėšomis, įskaitant Europos Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto rėmimo Europoje 

programas. 

6. Atsižvelgiant, jog JTBA įgyvendina tarptautines jaunimo programas, Įstaigai turi būti 

sudarytos sąlygos įgyvendinti ir administruoti visas jaunimui skirtas programas, finansuojamas 

Europos Sąjungos lėšomis (įskaitant šiuo metu veikiančias ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto 

rėmimo Europoje programą „Erasmus+“ ir programą „Europos solidarumo korpusas“ (angl. 

European Solidarity Corps), bei ateityje veiksiančias programas).  

7. JTBA ir JRD įstaigų reorganizavimo ir Įstaigos veikimo metu turi išlikti esamas 

JTBA ir JRD etatų skaičius bei turi būti numatytas pagal poreikį papildomų etatų skyrimas, siekiant 

užtikrinti tikslingą ir efektyvų Įstaigos tikslų įgyvendinimą. 

Siekiant užtikrinti horizontalios jaunimo politikos įgyvendinimo gerinimą vietos ir 

nacionaliniu lygmenimis, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavaldume 

esantys klausimai, susiję su jaunimo politika, yra tik dalis jaunimo grupėms skiriamų priemonių ir 

veiklų spektre. LiJOT ragina Įstaigos veiklą grįsti horizontalumo principais: 

● Reikalinga, jog Įstaigos vykdomoms funkcijoms ir veiklos sritims būtų skirti ne tik 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bet ir kitų valstybės 

institucijų pavaldume esančius jaunimo politikos klausimai bei priemonės. Valstybės 

vykdomų jaunimo politikos priemonių ir veiklos sričių sutelkimas vienoje institucijoje 

užtikrintų horizontalios jaunimo politikos efektyvų ir veiksmingą įgyvendinimą. 

● Siekiant gerinti horizontalios jaunimo politikos įgyvendinimą, būtina identifikuoti ir 

vykdoma Įstaigos veikla atliepti visų tikslinių jaunimo grupių interesus. Svarbu 

užtikrinti visų darbo su jaunimu formų tolygų vystymą ir plėtrą. 
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LiJOT Asamblėjos Nr. 47 priimtas sprendimas perduoti JTBA dalininko teises valstybės 

įstaigos – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – naudai įsigalioja 

patvirtinus Įstatymą dėl Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo pakeitimo, 

numatantį aukščiau išvardintų 1, 2, 3 punktų įgyvendinimą. Kitu atveju, LiJOT Asamblėjos Nr. 47 

priimtas sprendimas netenka galios ir yra pakartotinai svarstomas artimiausioje LiJOT Asamblėjoje. 

Pažymima, jog reikalinga užtikrinti aukščiau išvardintų 4, 5, 6, 7 punktų bei horizontaliųjų principų 

įgyvendinimą sudarant sąlygas efektyviai jaunimo politikos plėtrai. 

  

 

Prezidentas               Antanas Mikalauskas 
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