
Lietuvos Respublikos Seimo jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkui 1 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrei 2 

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriui 3 

 4 

 5 

REZOLIUCIJA DĖL SAVIVALDYBIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBŲ 6 

MODELIO STIPRINIMO INTEGRUOJANT REGIONINĖS JAUNIMO 7 

ORGANIZACIJŲ TARYBOS  VEIKLOS PRINCIPUS 8 

LiJOT Asamblėja Nr. 52  9 

2021 m. balandžio 24-25 d.  10 

Vilnius 11 

 12 

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (toliau – LiJOT) – didžiausia skėtinė 13 

nevyriausybinė jaunimo organizacija Lietuvoje, šiuo metu vienija 71 nacionalinę jaunimo 14 

organizaciją, su jaunimu dirbančią organizaciją ir savivaldybės jaunimo organizacijų tarybą. 15 

LiJOT reiškia susirūpinimą dėl esamos Savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų (toliau – 16 

SJOT) padėties Lietuvoje. 17 

 18 

SJOT, remiantis LR jaunimo politikos pagrindų įstatymu, yra jaunimo organizacija, 19 

kurios pagrindinis veiklos tikslas – vienyti savivaldybės teritorijoje veikiančias jaunimo 20 

organizacijas ir joms atstovauti. Šiuo metu, remiantis Jaunimo reikalų departamento prie LR 21 

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – JRD) duomenimis, yra identifikuota 15 22 

SJOT.1 2021 m. duomenimis, šiuo metu 7 SJOT įgyvendina Savivaldybių jaunimo organizacijų 23 

tarybų programų finansavimo 2020-2021 metais projektus, kurie yra finansuojami JRD.2 24 

LiJOT, vienydama ir atstovaudama 22 SJOT, pastebi, kad didžioji dalis šio tipo organizacijų 25 

 
1 LR Seimas, Dėl Savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų identifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo,  2019, 
<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/da1686e0476111e98bc2ba0c0453c004?jfwid=-9dzqnu3ha> 
2 Jaunimo reikalų departamentas prie LR soacialinės apsaugos ir darbo ministerijos, JRD Regioninių 
organizacijų finansavimo konkursų rezultatai, 2020, <https://jrd.lt/finansavimo-konkursai-
organizacijoms/regionines-organizacijos/regioniniu-organizaciju-konkurso-rezultatai> 
 



aktyviai nevykdo veiklos ir neatliepia LR jaunimo politikos pagrindų įstatyme (toliau – JPPĮ) 26 

aprašytų SJOT funkcijų3. 27 

SJOT yra labai svarbūs partneriai miesto ir rajono savivaldybėms. Jie yra atsakingi už 28 

jaunimo atstovavimą savivaldybės lygmeniu bei turi teisę deleguoti jaunimo atstovus į 29 

savivaldybių jaunimo reikalų tarybas (toliau – SJRT). Nors bendradarbiavimas su miesto, 30 

rajono savivaldybių administracijomis yra viena iš svarbiausių prerogatyvų, siekiant 31 

kokybiškai atstovauti jauniems žmonėms, jaunimo organizacijoms ir su jaunimu dirbančioms 32 

jaunimo organizacijoms, daugeliui SJOT trūksta kompetencijų ir galimybių šiai funkcijai 33 

atlikti. Dėl šios priežasties nėra užtikrinamas kokybiškas, faktais ir žiniomis grįstas jaunų 34 

asmenų atstovavimas. Egzistuoja ydinga praktika neįtraukti jaunimo į viešojo valdymo 35 

procesus, o tai dažnai lemia ir nekompetentingų atstovų delegavimą į SJRT. Svarbu pastebėti, 36 

jog esama praktika ir situacija rodo, jog mažosiose savivaldybėse SJOT neturi galimybių 37 

vienyti jaunimo organizacijų savivaldos lygmeniu, nes pastebimas jų trūkumas.  38 

Džiaugiamės, jog Lietuvoje yra nuosekliai veiklą vykdančių SJOT, kurios dalinasi 39 

gerosiomis idėjomis bei prisideda prie jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo 40 

savivaldybės lygmeniu. LiJOT įgyvendinama projektą „Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 41 

dalyvavimo viešojo valdymo sprendimų priėmime stiprinimas“ atliko tyrimą „Jaunimo 42 

organizacijų veikla ir jų atstovavimas savivaldybių lygmeniu Lietuvoje“.4 Tyrimo išvadose 43 

pastebima, kad viena esminių prielaidų formuoti jaunimo pilietinį aktyvumą ir ugdyti jų 44 

dalyvavimui reikalingus gebėjimus, yra dalyvavimas jaunimo organizacijų veikloje, net 45 

atsirandant alternatyvioms ir inovatyvioms dalyvavimo formoms. Formuojant ir (ar) 46 

įgyvendinant jaunimo politiką, būtina įtraukti jaunimo organizacijas. Įtraukimo būdai turėtų 47 

suteikti galimybes derinti jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų, neformalių 48 

jaunimo grupių bei pavienio jaunimo dalyvavimą, atsižvelgiant į jų veiklai poveikį darančius 49 

veiksnius bei atskirų savivaldybių bruožus (jaunų asmenų skaičių, jų aktyvumą, organizacijų 50 

skaičių ir t.t.). Manome, kad naujo modelio sukūrimas, prisidėtų prie kokybiško jaunimo 51 

interesų atstovavimo savivaldybių ir regionų lygmeniu, ypač tose savivaldybėse, kuriose SJOT 52 

yra mažiau aktyvus ar jo nėra.  53 

 
3 LR Seimas, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo Nr. IX-1871 pakeitimo įstatymas, 2018, 
<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/96665ec26a1c11e8b7d2b2d2ca774092> 
4 Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Jaunimo organizacijų veikla ir jų atstovavimas savivaldybių lygmeniu 
Lietuvoje, 2020, <https://lijot.lt/wp-content/uploads/2020/12/LiJOT-tyrimas-JO-SJOT-IR-JRT-2020.pdf> 
 



Nuo 2003 iki 2018 metų LR jaunimo politikos pagrindų įstatyme galiojo sąvoka – 54 

Regioninė jaunimo organizacijų taryba (toliau – RJOT), kurios pagrindinis tikslas – vienyti 55 

Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniame vienete veikiančias jaunimo organizacijas 56 

ir joms atstovauti. Po 2018 metų LR jaunimo politikos pagrindų įstatymo pakeitimo RJOT 57 

sąvoka pakito į SJOT. Šių organizacijų veikla yra ribota – teisės aktai nenumato galimybės 58 

vienyti ir atstovauti jaunimo organizacijoms už savivaldybės teritorijos. Pastebime, jog RJOT 59 

veiklos principai, kurie bus išdėstyti žemiau, galėtų būti vienas iš įrankių stiprinti SJOT veiklą 60 

ir kurti pridėtinę vertę ne tik savivaldos lygmeniu bet ir už jos. 61 

 62 

Rekomenduojame apskrityse kurti RJOT kaip SJOT stiprinimnčias struktūras. Tai 63 

galėtų padėti atkurti veiklos nevykdančias SJOT, konsultuoti SJRT mažose savivaldybėse, kur 64 

nėra reikalinga SJOT bei sukurtų pridėtinę vertę regioninės jaunimo politikos kontekste, kur 65 

sprendimai priimami neatliepiant jaunimą vienijančių organizacijų poreikių. Taip pat 66 

skatiname SJOT finansavimo konkurse, kurio organizatorius yra JRD, išskirti prioritetą 67 

nukreiptą į SJOT, kurių veikla vykdoma už savivaldybės – apskrities teritorijoje. Tai leistų 68 

SJOT plėsti savo veiklos lauką ir didinti jaunimo ir jaunimo organizacijų įtraukimą.  69 

 70 

Remiantis aukščiau pristatytais argumentais, LiJOT teikia siūlymus naujam RJOT modeliui:  71 

1) RJOT pagrindinis tikslas – vienyti, stiprinti SJOT ir SJRT jaunimo atstovus bei 72 

atstovauti jauniems žmonėms apskrities lygmeniu. 73 

2) RJOT vienija SJOT, esančias vienoje apskrityje. 74 

3) RJOT veiklos kryptys apskrities ribose: 75 

a. SJOT situacijos analizės; 76 

b. SJOT konsultavimas ir informavimas apie reikalavimus SJOT veiklai vykdyti 77 

bei būtiną kryptingą jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldos lygmeniu; 78 

c. Tęstinės ir nenutrūkstančios SJOT veiklos užtikrinimas, žmogiškųjų išteklių 79 

paieškos SJOT veiklai vykdyti; 80 

d. Nesant SJOT, bendradarbiavimas su miesto ar rajono savivaldybe ir jaunimo 81 

reikalų koordinatore(-ium) (toliau – JRK); 82 

e. Bendradarbiavimo su savivaldybėje ir (ar) apskrityje veikiančiomis jaunimo 83 

organizacijomis užtikrinimas dėl SJOT poreikio analizės ir (ar) tinkamo 84 

jaunimo interesų atstovavimo; 85 

f. SJOT stiprinimas apskrityje; 86 



g. Regioninės jaunimo politikos formavimas, atstovaujant SJOT ir jaunimo 87 

poziciją;  88 

h. Regioninės jaunimo politikos įgyvendinimo kokybės gerinimas;  89 

i. Bendradarbiavimas su SJRT ir SJOT atstovais dėl patirties perdavimo ir bendrų 90 

projektų inicijavimo apskrityje. 91 

4) RJOT sudėtyje siūlome šiuos renkamus struktūrinius vienetus: Prezidentas, Valdyba, 92 

Kontrolės komisija. Struktūrinių vienetų atsakomybės ir veikla nustatoma remiantis 93 

vidiniais veiklos dokumentais. 94 

5) RJOT Prezidentas, Valdyba ir Kontrolės komisija būtų renkama apskrityje veikiančių 95 

SJOT ir SJRT (pagal poreikį) visuotinio susirinkimo metu (RJOT Asamblėjas). 96 

6) RJOT Prezidentu gali būti renkamas asmuo iš apskrityje veikiančių jaunimo 97 

nevyriausybinių organizacijų bei SJRT jaunimo atstovų. Kandidatai į RJOT Prezidento 98 

poziciją turi turėti tai apskričiai priklausančios SJOT ir (ar) SJRT rekomendaciją.   99 

7) RJOT Valdybą sudaro toks asmenų kiekis, kiek apskrityje yra savivaldybių. Į RJOT 100 

Valdybą gali būti renkamas asmuo iš apskrityje veikiančių jaunimo nevyriausybinių 101 

organizacijų bei SJRT jaunimo atstovų. Viena apskričiai priklausanti savivaldybė turi 102 

vieną vietą RJOT Valdyboje. Kandidatai į RJOT Valdybos nario poziciją turi turėti tai 103 

apskričiai priklausančios SJOT ir (ar) SJRT rekomendaciją 104 

8) RJOT Kontrolės komisiją sudaro 3 asmenys iš apskrityje veikiančių jaunimo 105 

nevyriausybinių organizacijų bei SJRT jaunimo atstovų.  106 

9) RJOT atstovavimas būtų galimas tik regioninės ir (ar) savivaldybės jaunimo politikos 107 

lygmeniu, tai užtikrintų, kad apskrityje veikiančios SJOT formuotų jaunimo politiką 108 

regioniniu ir (ar) savivaldybių lygmeniu. 109 

10) RJOT neturi teisės tapti LiJOT nariais ar stebėtojais. 110 

 111 

Esama padėtis leidžia daryti prielaidą, jog SJOT ir SJRT dažnai neranda jiems tinkamų 112 

veiklos metodų ir negali kokybiškai atstovauti jaunų žmonių nuomonei savivaldos lygmeniu. 113 

Šis siūlymas praplėstų SJOT ir SJRT veiklos kryptis. Taip pat šis pasiūlymas leidžia ir kuria 114 

erdvę jaunimo organizacijų atstovams ir (ar) SJOT bei SJRT atstovams didinti 115 

bendradarbiavimo galimybes.  116 

 117 

 118 

LiJOT prezidentas           Lukas Kornelijus Vaičiakas 119 


