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LR Vyriausybei 

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai 

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai 

Lietuvos savivaldybių asociacijai 

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

 

REZOLIUCIJA DĖL JAUNIMO TEISIŲ UŽTIKRINIMO LIETUVOJE 

2020 m. lapkričio 7 diena 

Vilnius 

 

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (toliau – LiJOT) – didžiausia skėtinė jaunimo 

organizacijų sąjunga Lietuvoje, vienijanti 70 nacionalinių nevyriausybinių jaunimo ir su jaunimu 

dirbančių organizacijų bei savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų, pasisako už tai, kad Lietuvos 

visuomenė turi būti atvira kiekvienam jaunam žmogui, visapusiškai užtikrinant jo teisių 

įgyvendinimą.  

LiJOT pabrėžia, kad Lietuvai  atliepiant XXI a. gyvenančio asmens poreikius, svarbu 

užtikrinti  jaunų žmonių teises.  Pritardama Europos jaunimo strategijoje1 suformuotiems tikslams ir 

suprasdama, jog vykdomi projektai ir įvairios veiklos prisideda prie vieningos, tolerantiškos, 

daugiakultūrės Europos kūrimo, jaunimo saviraiškos, iniciatyvos, aktyvaus dalyvavimo, pakantumo 

ir tarpusavio supratimo ugdymo, remia bet kokius siekius ir pastangas Lietuvoje sukurti veiksmingą 

jaunimo teisių apsaugos mechanizmą. Suinteresuotos šalys turi pradėti diskusiją dėl jaunimo teisių 

apibrėžtumo ir jų tinkamo įgyvendinimo. 

LiJOT atkreipia dėmesį ir skatina: 

 

1. Imtis visų reikiamų veiksmų siekiant užtikrinti visų lyčių lygybę jaunų žmonių tarpe. 

Diskriminacija lyties pagrindu vis dar daro poveikį daugeliui jaunuolių, ypač merginoms. 

2020 m. Europos lyčių lygybės indeksas (toliau - Indeksas) indikuoja, kad lyčių lygybės klausimas 

Lietuvoje nėra aktualizuojamas ir Lietuva beveik neprogresuoja.  2020 m. surinkusi 56,3 iš 100 

                                                           
1 https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en 
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taškų, Lietuva užima 22 vos vietą Europos sąjungoje (toliau - ES). Šalies rezultatas yra 11,6 balo 

žemesnis už ES vidurkį. Nuo 2010 m. Lietuvos rezultatas padidėjo tik 1,4 balo (+ 0,8 balo nuo 2017 

m.). Nuo 2010 m. Lietuvos reitingas nukrito keturiomis vietomis.2 Šis Indeksas susideda iš daug 

dedamųjų dalių sveikatos, darbo, pinigų, žinių, laiko ir galios srityse, todėl svarbu siekti pokyčių 

lygiagrečiai visose srityse, kurios susijusios su lyčių nelygybe. Lygios galimybės turi būti 

užtikrintos visų lyčių jaunuoliams, dėl to svarbu, jog tiek valstybė, tiek savivaldybės prisiimtų 

atsakomybę inicijuoti reikiamus pokyčius. Raginame nedelsiant ratifikuoti Europos Tarybos 

konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo bei 

užtikrinti konvencijos normų įgyvendinimą. Skatiname inicijuoti reikiamus teisės aktų atnaujinimus 

ir orientuotis į švietimą, tinkamų specialistų rengimą, informuotumo didinimą, prevencijos 

programas ir diegti kitas Konvencijoje numatytas priemones. 

 

2. Siekti įtraukios visuomenės. 

2019 m. net 16,1% 16-29 m. jaunų žmonių Lietuvoje gyveno skurde.3 Daugelis neturi 

galimybės naudotis savo socialinėmis teisėmis, susiduria su daugialype diskriminacija, patiria 

išankstinį nusistatymą ir neapykantos nusikaltimus. Todėl itin svarbu užtikrinti visų jaunuolių 

teises, įskaitant labiausiai marginalizuotų ir patiriančių atskirtį. LiJOT pasisako prieš jaunų žmonių 

diskriminaciją jų lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių požymių, kalbos, 

religijos ar tikėjimo, politinių ar kitokių įsitikinimų, priklausomybės nacionalinei mažumai, turto, 

gimimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos pagrindais.  

Lietuva, prisijungdama prie Jungtinių Tautų Organizacijos (toliau – JTO) Generalinės 

Asamblėjos rezoliucijos „Dėl darnaus vystymosi darbotvarkės“, kartu su bene visu pasauliu 

įsipareigojo bei siekia įgyvendinti Darnaus vystymosi tikslus. LiJOT organizacijos 2019 m. taip pat 

susitarė, kad sieks aktyviai įsitraukti į Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą jaunimo politikos 

srityje. Šioje darbotvarkėje itin daug dėmesio skiriama integracijai, 3 iš 17 darbotvarkės tikslų 

siekia pokyčio šioje srityje: užtikrinti visaapimantį ir lygiavertį kokybišką švietimą ir skatinti visą 

gyvenimą trunkantį mokymąsi; skatinti produktyvų įdarbinimą ir tinkamą darbą; sumažinti 

nelygybę valstybėse ir tarp valstybių.  

LiJOT pabrėžia, kad lygios galimybės privalo būti užtikrintos visiems jauniems asmenims. 

Iš Lietuvos nuo 1990 m. yra išvykę 899,5 tūkst. asmenų. Tačiau pastebima, jog pastaraisiais metais 

iš užsienio į Lietuvą grįžta vis daugiau jaunų žmonių. 2019 m. į Lietuvą atvyko beveik 13 tūkst. 

                                                           
2 https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2019-lithuania 
3 https://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=17139414-ff5d-4225-
bc92-beab6aa18e8a#/ 
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https://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=17139414-ff5d-4225-bc92-beab6aa18e8a#/
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jaunų asmenų, kai 2018 m. – 10 tūkst.4 Atvykę gyventi į Lietuvą, jauni asmenys neretai susiduria su 

netinkamomis apsigyvenimo  sąlygomis. Svarbu didinti jaunimo informavimą  apie jų teises bei 

galimybes, siekiant užtikrinti, kad grįžę, gyvenantys ar tarp savivaldybių migruojantys jauni 

asmenys galėtų aktyviai įsitraukti ir būti įtraukti į visuomenę ir veiklas. 

3. Užtikrinti prieinamą patikimą informaciją ir konstruktyvų dialogą. 

Jaunuoliai patiria sunkumų siekdami patikrinti informacijos tikslumą ir patikimumą. Jiems 

reikia geresnio pasirengimo, kad jie galėtų orientuotis medijų aplinkoje ir dalyvauti 

konstruktyviame dialoge.  

Europos jaunimo informavimo ir konsultavimo agentūra kartu su aštuoniais tarptautiniais 

partneriais atliko jaunimo informacinių paslaugų poreikių tyrimą.5 2017 m. atliktame tyrime 

dalyvavo 6000 respondentų iš 18 Europos valstybių. 1048 respondentai buvo lietuviai, tad tyrimo 

rezultatai labai gerai atliepia ir Lietuvos situaciją. 60 proc. jaunų žmonių vis dar yra skeptiški 

internete randamai informacijai ir labiau pasitiki jaunimo informavimo ir konsultavimo (toliau – 

JIK) teikiamomis paslaugomis negu informacija randama internete. Tyrimo respondentai taip pat 

įvardijo informacijos trūkumą tarptautinio mobilumo, darbo, verslumo ir apgyvendinimo temose.  

LiJOT, remiantis jaunų asmenų poreikiais, pabrėžia būtinybę užtikrinti JIK paslaugų 

matomumą ir prieinamumą jauniems žmonėms, kurių šiuo metu ši paslauga nepasiekia. 30 proc. 

jaunų žmonių, kurie nesinaudoja JIK paslaugomis, mato poreikį gauti informaciją tiesioginiu būdu, 

o tai atspindi JIK taškų ir centrų poreikį. Šiuo metu Lietuvoje veikia 2 jaunimo informacijos centrai 

ir 14 JIK taškų, kurie JIK paslaugas teikia tik 15 savivaldybių, tai reiškia, kad 45 savivaldybėse JIK 

paslaugos nėra teikiamos. Savivaldybėse, kuriose yra teikiamos JIK paslaugos, dirbantys 

darbuotojai dažnu atveju yra įdarbinti nepilnu etatu arba turi papildomų pareigų savo darbovietėse. 

Skiriant papildomus etatus JIK darbuotojams turi būti užtikrinama tai, kad JIK paslaugos būtų 

teikiamos kokybiškai bei pasiekiamas didesnis jaunų žmonių skaičius. Kokybiškai teikiamos JIK 

paslaugos padeda jauniems žmonėms integruotis į visuomenę, mažina niekur nedirbančių ir 

nesimokančių jaunų žmonių skaičių, didina socialinę ir visuomeninę įtrauktį.6 

 

4. Užtikrinti kokybišką darbą visiems jauniems asmenims.  

                                                           
4 Lietuvos statistikos departamentas, Gyventojų migracija. Internetinė prieiga: https://osp.stat.gov.lt/statistiniurodikliu-
analize?hash=7301a707-69bf-4fe4-9bd0-8ed5f733d84e# 
5  European Youth Information and Counselling Agency, Future youth information and counselling: building on 
information needs and trends, 2018. Internetinė prieiga: https://www.creativitas.lt/wp-content/uploads/2018/07/Final-
Building-on-Information-Needs-and-Trends.pdf 
6 Siūlymai būsimos XVIII Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai: https://lijot.lt/wp-
content/uploads/2020/07/Pasiu%CC%84lymai-Vyriausybe%CC%87s-programai.pdf 
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Jaunimo nedarbo lygis Lietuvoje, lyginant su kitomis amžiaus grupėmis,  yra vienas 

didžiausių. . Jaunų asmenų nuo 15 iki 24 metų nedarbo lygis nuo 2019 metų iki 2020 metų antro 

ketvirčio šoktelėjo nuo 14,3 proc. iki 21,1 proc., o 25-29 metų asmenų nedarbas per tą patį 

laikotarpį nuo 10,4 proc. pasiekė 13,2 proc.7  

Pabrėžtina, kad   dėl patirties trūkumo, jaunas žmogus Lietuvoje yra  diskriminuojamas 

darbo rinkoje. Nuolat susiduria ir kenčia nuo mažesnių darbo garantijų ir išnaudotojiškų darbo 

sąlygų. Ypatingai dažnai diskriminacija ir stereotipai dėl tariamo kompetencijų trūkumo pasireiškia 

ieškant darbo, o darbovietėje susiduriama su nelygiomis darbo sąlygomis.  Nepakankamas 

informacijos ir įgūdžių kiekis, riboja jaunimo integraciją į darbo rinką. Jaunimas nepakankamai 

supažindintas su sudėtinga išmokų gavimo tvarka, trūksta informuotumo apie Užimtumo tarnybos 

prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) teikiamą pagalbą 

ieškantiems ir netekusiems darbo. LiJOT palaiko Užimtumo tarnybos pagalbą suteikiant nemokamą 

prieigą prie naujų įgūdžių mokymosi sistemos „Coursera“8 paslaugų, kurios yra pirmas žingsnis 

suteikiant galimybes jauniems žmonėms įgyti reikiamų papildomų žinių, todėl pabrėžia svarbą imtis 

priemonių, skatinančių ir toliau užtikrinti jų prieinamumą. Taip pat siūlome Užimtumo tarnybai 

kreipti daugiau dėmesio į informacijos viešinimą bei jaunimo įtraukimą į darbo rinką taip 

užtikrinant kokybišką darbą visiems. Skatiname valstybės institucijas saugoti ir užtikrinti jaunų 

žmonių teises darbo rinkoje siekiant užkirsti kelią diskriminacijai amžiaus pagrindu. 

 

5. Užtikrinti kokybišką mokymąsi kiekvienam jaunam žmogui visuose Lietuvos 

regionuose. 

Švietimas tebėra vienas iš svarbiausių aktyvaus pilietiškumo, įtraukios visuomenės ir 

įsidarbinamumo veiksnių. Todėl būtina plėsti mūsų XXI a. švietimo viziją, daugiau dėmesio 

skiriant universaliesiems įgūdžiams, į studentus orientuotam mokymuisi ir neformaliajam švietimui, 

siekiant užtikrinti lygias ir visuotines kokybiško mokymosi galimybes.  

Pabrėžtina, kad Lietuvoje nėra užtikrinamos vienodos galimybės gauti išsilavinimą visiems 

jauniems asmenims. Kiekvienam judėjimo ar psichikos negalią turinčiam jaunuoliui turi būti 

užtikrintos vienodos galimybės mokytis ar studijuoti švietimo įstaigose. Optimizuojant mokyklų 

tinklą svarbu užtikrinti nemokamą transportą moksleiviui nuo jo namų iki mokyklos ir atgal. 

Vertinant tai, jog pastaruoju metu mokymasis vyksta nuotolinėje erdvėje, jaunam žmogui turi būti 

užtikrinta prieiga prie nemokamos mokymosi medžiagos ir visos mokymuisi reikalingos priemonės. 

                                                           
7 https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=2de50aad-f40a-4b54-9e38-b93a60f424a1#/ 
8 https://uzt.lt/news/norintiems-tobuleti-nemokami-coursera-org-kursai/ 
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Siekiant kokybiško švietimo ir tikslingų pokyčių, visas suinteresuotas puses skatiname susitarti dėl 

nacionalinio švietimo prioritetų, taip užtikrinant spartesnį bendrųjų ugdymo programų atnaujinimą 

bei pokyčius aukštojo mokslo srityje. 

 

6. Siekti jaunų asmenų įtraukimo į sprendimų priėmimą ir užtikrinti visas priemones, 

reikalingas jaunimo organizacijoms. 

Remiantis 2017 m. jaunimo progreso indeksu, Lietuva Europoje užima 23-ąją vietą iš 25-ių, 

kas patvirtina, kad Lietuvoje dar nėra pakankamai užtikrinama jaunų žmonių gyvenimo kokybė, jie 

nėra įsitraukę į sprendimų priėmimo procesus.9 Jaunų asmenų dalyvavimas yra itin svarbus 

demokratijai, tačiau jaunuoliams poveikį darančiuose sprendimų priėmimo procesuose, jiems 

atstovaujama nepakankamai. Siekiant remti asmeninį, kultūrinį ir politinį jaunuolių tobulėjimą, 

privalu  užtikrinti jų bendruomenių erdvių prieinamumą. LiJOT pabrėžia, kad siekiant kokybiško 

jaunimo atstovavimo, privalu  užtikrinti kiekvienoje savivaldybėje veikiančios savivaldybės 

jaunimo reikalų tarybos funkcijų, apibrėžtų Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų 

įstatyme, atlikimą. 

Didelę asmeninę ir visuomeninę naudą kuria savanorystė. Jaunimo organizacijos ir jaunimo 

programos nuolat įtraukia jaunus žmones ir savanorius, ugdo jų kompetencijas ir pilietiškumą. Taip 

pat jaunimo organizacijos atstovauja jaunimo interesams. Visgi pastebima, kad jaunimas ir plačioji 

visuomenė nėra pakankamai supažindinami su šių organizacijų ir programų veiklomis bei jų 

suteikiamomis naudomis, todėl jaunimo įsitraukimas išlieka nedidelis. Šioms organizacijoms 

trūksta institucinės paramos ir prieinamų finansavimo šaltinių vykdomoms veikloms. Taip pat 

siekiant lengvinti jaunimo organizacijų įsikūrimą ir veikimą reikia užtikrinti patrauklesnes sąlygas 

joms kurtis ir plėstis įtraukiant narius ir savanorius bei ugdant jaunimo kompetencijas. 

 

 

PASIŪLYMAI: 

● Ratifikuoti Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje 

aplinkoje prevencijos ir kovos su juo bei užtikrinti konvencijos normų įgyvendinimą. 

● Inicijuoti reikiamus teisės aktų atnaujinimus ir orientuotis į švietimą, tinkamų specialistų 

rengimą, informuotumo didinimą, prevencijos programas ir diegti kitas  Europos Tarybos 

konvencijoje dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su 

juo numatytas priemones; 

                                                           
9 https://www.youthforum.org/youth-progress-index 
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● Užtikrinti dar kokybiškesnį jaunų žmonių informavimą apie priemonių įgyvendinimą, 

skatinančių užtikrinti kokybišką darbą visiems; 

● Užtikrinti nemokamų ilgalaikių ir nuolat prieinamų priemonių (pvz.: „Coursera“ kursai) 

jaunimo kompetencijų ugdymui diegimą ir užtikrinimą; 

● Pripažįstant, kad jaunimas yra svarbi visuomenės dalis, visomis su jaunimu susijusiomis 

politikos sritimis ir veikla turėtų būti puoselėjama jaunimo teisė dalyvauti jiems poveikį 

darančios politikos kūrime, įgyvendinime ir tolesnėje susijusioje veikloje, užtikrinant 

prasmingą jaunuolių ir jaunimo organizacijų dalyvavimą. Todėl politika turėtų būti 

formuojama pripažįstant demokratiniam ir pilietiniam dalyvavimui poveikį darančius 

pokyčius; 

● Vyriausybės lygmenyje patvirtinti Jungtinių Tautų delegato programą ir skirti jai pakankamą 

finansavimą; 

● Užtikrinti jaunų lietuvių, gyvenančių užsienyje, informavimą ir konsultavimą; 

● Užtikrinti JIK paslaugų prieinamumą jauniems žmonėms, siekiant, kad visose Lietuvos 

savivaldybėse veiktų jaunimo informavimo ir konsultavimo centrai ir/ar taškai, o ten 

dirbantys darbuotojai dirbtų pilnu etatu, skirtu JIK paslaugoms teikti;  

● Užtikrinti nuolatinį JIK darbuotojų kompetencijų kėlimą, taip didinant JIK paslaugų 

efektyvumą ir patikimumą; 

● Didinti Jaunimo informavimo ir konsultavimo nacionalinio koordinatoriaus finansavimą, 

kad JIK taškai Lietuvoje veiktų kokybiškai, užtikrinant vienodą paslaugų kokybę, tęstinumą 

ir kryptį;  

● Užtikrinti JIK paslaugų matomumą ir institucinį palaikymą; 

● Kiekvienam judėjimo ar psichikos negalią turinčiam jaunuoliui užtikrinti vienodas 

galimybes mokytis ar studijuoti švietimo įstaigose; 

● Optimizuojant mokyklų tinklą užtikrinti nemokamą transportą moksleiviui nuo jo namų iki 

mokyklos ir atgal; 

● Užtikrinti prieigą prie nemokamos mokymosi medžiagos ir skirti visas mokymuisi 

reikalingas priemones; 

● Siekiant kokybiško švietimo ir tikslingų pokyčių, visas suinteresuotas puses skatiname 

susitarti dėl nacionalinio švietimo prioritetų, taip užtikrinant spartesnį bendrųjų ugdymo 

programų atnaujinimą bei pokyčius aukštojo mokslo srityje. 

● Užtikrinti pakankamą institucinę paramą ir prieinamus finansavimo šaltinius jaunimo 

organizacijų vykdomoms veikloms. 
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