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Klaipėda 

  

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

nevyriausybinė jaunimo organizacija Lietuvoje, šiuo metu vienijanti 70 nacionalinių 

jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų bei savivaldybių jaunimo organizacijų 

tarybų, atkreipia dėmesį į savivaldybėse vykdomų jaunimo ir su jaunimu dirbančių 

organizacijų finansavimo konkursų tvarkos spragas bei finansavimo priemonių 

nepatrauklumą. 

      Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų savivaldybėse skaičiui mažėjant1, 

svarbu atkreipti dėmesį į jaunų žmonių būrimąsi į neformalias struktūras. Finansavimo 

konkursų nuostatuose būtina užtikrinti galimybę šioms struktūroms teikti paraiškas į 

konkursą ir pretenduoti į savivaldybės administracijų skiriamą finansavimą. 

  

      Suprantant jaunimo nevyriausybinių organizacijų vadovų regionuose kaitą, 

svarbu užtikrinti galimybę pretendentams į savivaldybių vykdomų jaunimo programų 

finansavimą teikti projektų paraiškas visus kalendorinius metus. Šį modelį įgyvendina 

tik 2 savivaldybės iš 60 – Vilniaus2 ir Panevėžio3. Ši tvarka yra įgyvendinama 

 
1 https://jrd.lt/informacija-dirbantiems-su-jaunimu/informacija-apie-jaunima/tyrimai/LiJOT-tyrimas-JO-SJOT-
IR-JRT-2020.pdf 
 
2 https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/paraisku-priemimas-2021m-vilniaus-jaunimo-programu 
 
3 https://panevezys.lt/lt/konkursai/skelbiamas-jaunimo-ir-xhmc.html 

https://jrd.lt/informacija-dirbantiems-su-jaunimu/informacija-apie-jaunima/tyrimai/LiJOT-tyrimas-JO-SJOT-IR-JRT-2020.pdf
https://jrd.lt/informacija-dirbantiems-su-jaunimu/informacija-apie-jaunima/tyrimai/LiJOT-tyrimas-JO-SJOT-IR-JRT-2020.pdf
https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/paraisku-priemimas-2021m-vilniaus-jaunimo-programu
https://panevezys.lt/lt/konkursai/skelbiamas-jaunimo-ir-xhmc.html


priemonės paprogramių sistema. Viena iš jų yra skirta jaunimo ir su jaunimu 

dirbančioms organizacijoms, turinčioms juridinį asmenį (JAR). Antroji yra skirta 

jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms bei neformalioms jaunimo grupėms. 

Priklausomai nuo esančio poreikio savivaldybėse šių paprogramių tikslai, prioritetai, 

biudžetas bei minimali ir maksimali finansavimo suma gali skirtis. Pirmoji paprogramė 

dažnai yra skirta jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų instituciniam palaikymui 

bei organizacijos bendrų poreikių tenkinimui, taip pat organizacijos veikloms. Antroji 

paprogramė yra skiriama jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų bei neformalių 

grupių iniciatyvų ir veiklų finansavimui. Siūlome organizuoti jaunimo programų ir (ar) 

projektų finansavimo konkursus remiantis paprogramių sistema. Taip bus sudaroma 

galimybė paskirstyti lėšas pagal poreikį veiklai, renginiui arba nevyriausybinės 

organizacijos instituciniam palaikymui. Tai leis naujai išrinktiems nevyriausybinių 

organizacijų vadovams išlaikyti stabilią organizacijos finansinę situaciją, 

nepriklausomai nuo buvusio vadovo sprendimų. 

  

      Finansavimo konkursų paraiškų svarstyme privaloma išlaikyti aukščiausius 

skaidrumo ir nešališkumo standartus. Siūlome, jog jaunimo ir su jaunimu dirbančių 

organizacijų bei neformalių grupių teikiamas paraiškas vertintų nešališka ekspertų 

komisija, kuri turi būti sudaroma iki finansavimo konkurso pradžios. Ši komisija privalo 

būti sudaryta iš jaunimo politikos ekspertų organizuojant viešą kreipimąsi dėl atrankos 

į komisiją. Pastebima atvejų, kai konkursui pateiktos paraiškos yra vertinamos ne 

ekspertų, o Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų (SJRT), o tai dažnai neužtikrina 

sklandaus ir skaidraus proceso. Po komisijos įvertintų paraiškų, jos turi būti teikiamos 

SJRT svarstyti. Ypatingai svarbu užtikrinti nuolatinį konkurso paraiškų vertinimo ir 

svarstymo periodiškumą. Dėl to siūlome, kad paraiškų vertinimas ir svarstymas vyktų 

bent kartą per mėnesį arba pagal paraiškų kiekį bei poreikį. Siūlome prieš skelbiant 

naują 2022 metų konkursą, organizuoti tokio tipo ekspertų komisijos sudarymą bei 

organizuoti darbą skaidriai ir efektyviai. 

  

 
 



COVID-19 pandemijos metu, jaunimas tapo viena pažeidžiamiausių socialinių 

grupių visoje Lietuvoje4. Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų bei neformalių 

jaunimo grupių vykdomos ir organizuojamos veiklos daro teigiamą įtaką jaunų žmonių 

emocinei sveikatai. Norime atkreipti dėmesį į finansavimo jaunimo programoms 

svarbą, tad pabrėžiame ir siūlome nemažinti jaunimui skiriamos   dalies nuo biudžeto 

ir  esant poreikiui – pridėti. 

  

Atkreipiame dėmesį, jog Lietuvoje yra tokių savivaldybių, kurių jaunimo 

finansavimo priemonių nuostatai jau daug laiko nekito. Tai yra neefektyvu, nes 

jaunimas per pastaruosius 5 metus ypatingai pasikeitė – veiklų, pomėgių ir laisvalaikio 

aspektais. Prieš formuojant naujus jaunimo programų finansavimo konkurso nuostatus, 

siūlome pradėti apskritojo stalo diskusiją su savivaldybių jaunimo organizacijų taryba 

(jeigu tokia yra), jaunimo organizacijomis, su jaunimu dirbančiomis organizacijomis, 

neformaliomis grupėmis bei jaunimu dėl prioritetų bei krypčių, o taip pat dėl visų 

nuostatų atitikimo realiems jaunimo poreikiams. 

  

LiJOT, atstovaudama Lietuvoje veikiančias nacionalines organizacijas, jų 

padalinius bei Savivaldybių jaunimo organizacijų tarybas, kviečia svarstyti teikiamus 

pasiūlymus ir integruoti juos į 2022 metų jaunimo programų ir (ar) iniciatyvų 

finansavimo konkursus bei jų nuostatus. 

  
  

  

LiJOT Prezidentas                                                       Lukas Kornelijus Vaičiakas 

  

  
 

 

 
4https://erasmus-plius.lt/naujienos/jaunimas/jaunimas-pandemijos-kontekste-ar-tikrai-mazos-rizikos-grupe/ 
 

https://erasmus-plius.lt/naujienos/jaunimas/jaunimas-pandemijos-kontekste-ar-tikrai-mazos-rizikos-grupe/

