Jaunimo problemų sprendimo Neringos savivaldybėje 2013–2018 metų plano trumpas
pristatymas
Jaunimo problemų sprendimo Neringos savivaldybėje 2013–2018 metams planas parengtas
įgyvendinant projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“, finansuojamąpagal 2007–2013 m.
Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir
viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-07-V
„Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“. Projektą įgyvendina
Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projekto tikslas –
stiprinti valstybinį ir nevyriausybinį sektorių, dirbantį su jaunimu bei kurti, skatinti ir stiprinti
bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių formas.
Jaunimo problemų sprendimo Neringos savivaldybėje 2013–2018 metams planas skirtas
Neringos savivaldybės valdţios, verslo ir visuomenės atstovams, formuojantiems jaunimo politiką
Neringos savivaldybėje. Planu siekiama sukurti darnią aplinką ir prielaidas vystyti tęstinę jaunimo
politiką, uţtikrinant esamų priemonių plėtojimą, kylančių problemų sprendimą, naujų priemonių
atsiradimą ir šių priemonių efektyvų veikimą, uţtikrinant tarpţinybinį ir tarpsektorinį
bendradarbiavimą bei sudarant palankias sąlygas formuotis jauno ţmogaus asmenybei integruojantis į
visuomenės gyvenimą.
Dokumentas parengtas atsiţvelgiant į ES jaunimo politikos strategijos, Europos jaunimo
pakto, Lisabonos strategijos, Europos Komisijos Jaunimo politikos baltosios knygos, Jaunimo politikos
pagrindų įstatymo, Nacionalinės jaunimo politikos plėtros programos, Neringos savivaldybės 2007–
2013 metų strateginio plano, ir kitų aktualių teisės aktų nuostatas. Rengiant planą, buvo remtasi
Neringos savivaldybės jaunimo problematikos tyrimu, Jaunimo politikos įgyvendinimo Neringos
savivaldybėje kokybės vertinimo ataskaita, Neringos savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus
pateikta informacija, Neringos savivaldybėje suorganizuotų diskusijų su jaunimo organizacijų bei su
jaunimu dirbančių organizacijų, savivaldybės ir jai pavaldţių institucijų ir kitų atstovų nuomone. Taip
pat, naudotasi Lietuvos statistikos departamento, Juridinių asmenų registro, Neringos savivaldybės
administracijos ir kitų institucijų statistiniais duomenimis. Situacijos analizei atlikti pasitelkta PEST
analizės technika, pateikiant politinių–teisinių, ekonominių, socialinių–kultūrinių bei technologinių
veiksnių apţvalgą.
Plane išskirtos šios pagrindinės jaunimo problemos :
 Nepakankamas darbas su jaunimu ir neformalus ugdymas;
 Jaunimo verslumas, jaunimo profesinį uţimtumą neskatinančios sąlygos;
 Netinkama infrastruktūra jaunimo laisvalaikiui.
Šioms problemoms spręsti siūlomos prioritetinės veiklos kryptys:
 Skatinti jaunimo aktyvumą, pilietiškumą, savarankiškumą ir motyvaciją;
 Stiprinti tarpţinybinį bendradarbiavimą bei jaunimą ir jaunas šeimas vienijančių institucijų
bendradarbiavimą;
 Stiprinti profesinio orientavimo sistemą bei skatinti jaunimo verslumą.
Prioritetinėms kryptims, tikslams ir uţdaviniams įgyvendinti pasiūlytas priemonių planas,
kuriame pagrindiniais vykdytojais ir partneriais yra pasiūlyti Neringos savivaldybės struktūros ir
institucijos, savivaldybėje veikiančios institucijos, nevyriausybinės organizacijos, verslo įmonės bei
jaunimo organizacijos, struktūros ir neformalios grupės, kurie tiesiogiai ar ne tiesiogiai prisideda prie
savivaldybės jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo bei plane iškeltų problemų sprendimo.
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Jaunimo problemų sprendimo Neringos savivaldybėje 2013–2018 metų plano
Priemonių plano įgyvendinimo gairės
Priemonė
Įgyvendinimo gairės
I. Tikslas – užtikrinti neformalaus švietimo bei kitų įstaigų paslaugų įvairovę, kokybę bei
prieinamumą.
1.1. Uždavinys – didinti švietimo, kultūros, sporto, socialinių ir kitų įstaigų veiklos kokybę,
atvirumą bei paslaugų įvairovę jaunimui.
1.1.1. Organizuoti Neringos savivaldybės mokyklų Inicijuoti mokyklų mokinių tarybų atstovų
mokinių tarybų atstovų ir Savivaldybės
ir Savivaldybės administracijos atstovų
administracijos atstovų reguliarius susitikimus ir
reguliarius susitikimus ir diskusijas
diskusijas švietimo ir mokslo bei jaunimo politikos švietimo ir mokslo bei jaunimo politikos
įgyvendinimo savivaldybėje kokybės klausimais.
įgyvendinimo savivaldybėje kokybės
klausimais.
1.1.2. Organizuoti reguliarius bendrus susitikimus- Inicijuoti reguliarius bendrus susitikimusdiskusijas su jaunimu dirbančių institucijų, NVO ir diskusijas su jaunimu dirbančių institucijų,
jaunimo atstovams.
NVO ir jaunimo atstovams.
1.1.3. Kelti neformalaus švietimo įstaigų
Inicijuoti neformalaus švietimo įstaigų
darbuotojų darbo su jaunimu kompetencijas
darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.
1.2. Uždavinys – remti jaunimo ir su jaunimu dirbančias NVO, skatinant NVO ir Neringos
savivaldybės bendradarbiavimą, siekiant naujų bendradarbiavimo formų.
1.2.1.Sudaryti sąlygas jaunimo ir su jaunimu
Inicijuoti galimybę jaunimo ir su jaunimu
dirbančioms organizacijoms panaudos teise
dirbančioms organizacijoms panaudos teise
naudotis savivaldybei priklausančiomis
naudotis savivaldybei priklausančiomis
patalpomis.
patalpomis.
1.2.2. Visiškai kompensuoti jaunimo organizacijų
Inicijuoti jaunimo organizacijų
įregistravimo, registracijos duomenų keitimo
įregistravimo, registracijos duomenų
mokesčius.
keitimo mokesčių kompensavimo tvarkos
parengimą.
1.2.3. Savivaldybės lėšomis kofinansuoti jaunimo
Inicijuoti jaunimo organizacijų projektų,
organizacijų projektus, finansuojamus ES ar
finansuojamų ES ar kitomis tarptautinėmis
kitomis tarptautinėmis lėšomis.
lėšomis koofinansavimą savivaldybių
lėšomis.
1.2.4. Organizuoti mokymus jaunimui, jaunimo
Inicijuoti mokymus jaunimui, jaunimo
neformalioms grupėms bei jaunimo
neformalioms grupėms bei jaunimo
organizacijoms apie finansavimo paiešką, projektų organizacijoms apie finansavimo paiešką,
rašymą, jaunimo veiklą ir darbą su jaunimu.
projektų rašymą, jaunimo veiklą ir darbą su
jaunimu.
1.3.Uždavinys – Didinti uţimtumo galimybes socialiai atskirtam, delinkventiniam,
paţeidţiamam, problemas patiriančiam jaunimui.
3.1. Surengti atviro darbo su jaunimu klausimus
Inicijuoti atviro darbo su jaunimu klausimus
nagrinėjančią ir atviras erdves, centrus pristatančią nagrinėjančią ir atviras erdves, centrus
konferenciją savivaldybės politikams,
pristatančią konferenciją savivaldybės
administracijos darbuotojams, kitiems potencialiai politikams, administracijos darbuotojams,
suinteresuotiems asmenims.
verslo atstovams.
3.2. Įsteigti atviras jaunimo erdves Neringos
Inicijuoti atvirų (poilsio) erdvių steigimą
savivaldybėje.
Neringos mokyklose.
3.3. Sudaryti galimybes rekonstruoti Nidos sporto Inicijuoti Nidos sporto mokyklos patalpų
mokyklos patalpas ir pritaikyti jas jaunimo
rekonstrukciją ir pritaikymą jaunimo
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poreikiams (tiek vasarai, tiek ţiemai).
3.4. Aprūpinti atviras jaunimo erdves įranga,
uţtikrinančia jaunimo laisvalaikio uţimtumo ir
neformaliojo ugdymo formų ir veiklų įvairovę.

poreikiams.
Inicijuoti atvirų erdvių aprūpinimą įranga,
uţtikrinančia jaunimo laisvalaikio
uţimtumo ir neformaliojo ugdymo formų ir
veiklų įvairovę.
2. Tikslas – skatinti jaunų ţmonių verslumą bei gerinti profesinį orientavimą ir moksleivių
pasiruošimą darbinei karjerai.
2.1. Uždavinys – Sukurti ir nuosekliai vykdyti verslumo skatinimo programas bei sudaryti
palankias sąlygas jaunimo verslo pradţiai.
2.1. Sukurti ir patvirtinti Neringos savivaldybės
Inicijuoti Neringos savivaldybės jaunimo
jaunimo verslumo skatinimo programą.
verslumo skatinimo programos sukūrimą ir
jos patvirtinimą.
2.2. Parengti ir patvirtinti jaunimo verslumo
Inicijuoti verslumo konkurso nuostatų
konkurso nuostatus.
parengimą ir patvirtinimą.
2.3. Perimti kitų savivaldybių gerąją patirtį ir
Inicijuoti kasmetinį verslumo konkursų
kasmet organizuoti jaunimo verslumo konkursą.
organizavimą.
2.4. Taikyti minimalius mokesčių tarifus jaunimui Inicijuoti minimalių vietos mokesčių tarifų
pradedančiam savo verslą Neringoje.
taikymą jaunimui pradedančiam savo verslą
Neringoje.
2.5. Suburti verslininkų ir specialistų komandą,
Inicijuoti verslininkų ir specialistų
teikiančią konsultacijas jaunimui, norinčiam kurti
komandos subūrimą, teikiančią
verslą.
konsultacijas jaunimui, norinčiam kurti
verslą.
2.2. Uždavinys – skatinti ugdymo įstaigų ir profesinio, aukštojo mokslo įstaigų bei verslo
bendradarbiavimą.
2.2.1. Vykdyti moksleivių susipaţinimą su darbo
Inicijuoti moksleivių susipaţinimą su darbo
rinka ir profesinį informavimą, įvertinant darbo
rinka ir profesinį informavimą, įvertinant
rinkos poreikius.
darbo rinkos poreikius.
2.2.2. Organizuoti jaunimui mokymus, diskusijas, Inicijuoti jaunimui renginių su profesinių
susitikimus su profesinių aukštumų pasiekusiais
aukštumų pasiekusiais buvusiais mokiniais,
buvusiais mokiniais, verslininkais, įţymiais
verslininkais, įţymiais ţmonėmis verslumo,
ţmonėmis verslumo, lyderystės, profesinio
lyderystės, profesinio informavimo,
informavimo, gerosios patirties perdavimo ir kt.
gerosios patirties perdavimo ir kt. jaunimui
jaunimui aktualiomis temomis.
aktualiomis temomis organizavimą.
2.2.3. Organizuoti kasmetines paţintines atvirų
Inicijuoti kasmetines paţintines atvirų durų
durų dienas Neringos savivaldybėje esančiose
dienas Neringos savivaldybėje esančiose
biudţetinėse įstaigose, savivaldybės ir privačiose
biudţetinėse įstaigose, savivaldybės ir
įmonėse bei nevyriausybinėse organizacijose.
privačiose įmonėse bei nevyriausybinėse
organizacijose.
2.2.4. Kasmet organizuoti išvykas į profesinio bei
Inicijuoti kasmetines išvykas į profesinio
aukštojo mokslo įstaigų ir amatų muges.
bei aukštojo mokslo įstaigų ir amatų muges.
3. Tikslas – vystyti jaunimo ir jaunų šeimų laisvalaikio poreikius atitinkančią infrastruktūrą,
savanorystę, aktyvią kultūrinę veiklą bei didinti viešąjį saugumą.
3.1. Uždavinys – Pritaikyti savivaldybės infrastruktūrą jaunimo bei jaunų šeimų poreikiams.
3.1.1. Rengti Nidos savivaldybėje naujus
Inicijuoti Nidos savivaldybėje naujus
maršrutus plečiant dviračių takų infrastruktūrą.
maršrutus plečiant dviračių takų
infrastruktūrą.
3.1.2. Sutvarkyti ir nuolat priţiūrėti Neringos
Inicijuoti sutvarkymą ir nuolatinę prieţiūrą
savivaldybėje esančias ir įrengti naujas atviras
Neringos savivaldybėje esančių ir naujų
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sporto aikšteles.
atvirų sporto aikštelių įrengimą.
1.3. Įrengti jaunimo ir jaunų šeimų poreikius
Inicijuoti jaunimo ir jaunų šeimų poreikius
atitinkančias laisvalaikio zonas, kūno kultūros,
atitinkančių laisvalaikio erdvių įrengimą bei
sveikatingumo, pramogų ir laisvalaikio erdves.
jų tolesnę prieţiūrą.
1.4. Skirti jauniems specialistams ir jaunoms
Inicijuoti 30 proc. savivaldybės nuomojamo
šeimoms savivaldybės nuomojamą būstą ir
būsto skyrimą jaunimui ir jaunoms šeimos,
sudaryti sąlygas dirbti ir gyventi savivaldybėje.
dirbančioms savivaldybėje.
3.2. Uždavinys – vykdyti efektyvią nusikalstamumo prevencijos veiklą paremtą laisvalaikio
uţimtumo didinimu ir įtraukimu į organizuotą veiklą Neringos savivaldybėje.
3.2.1. Rengti sporto varţybas, ţaidynes, šventes
Inicijuoti sporto varţybas, ţaidynes, šventes
jaunimui (įtraukiant ir nusikalsti linkusį bei
jaunimui (įtraukiant ir nusikalsti linkusį bei
socialiai paţeidţiamą jaunimą).
socialiai paţeidţiamą jaunimą).
3.2.2. Organizuoti jaunimo sveikatingumo ir
Inicijuoti jaunimo sveikatingumo ir sporto
sporto stovyklas.
stovyklų organizavimą.
3.2.3. Remti jaunimo ir su jaunimu dirbančių
Inicijuoti jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų projektus, kuriuose į organizuotą
organizacijų projektų, kuriuose į
veiklą įtraukiami socialiai paţeidţiami, neįgalūs ir organizuotą veiklą įtraukiami socialiai
nusikalsti linkę jauni ţmonės.
paţeidţiami, neįgalūs ir nusikalsti linkę
jauni ţmonės rėmimą.
3.3. Uždavinys – Skatinti jaunimo savanorystę ir sudaryti sąlygas jaunimo saviraiškai bei
kūrybai.
3.3.1. Į kultūrinių renginių organizavimą įtraukti
Inicijuoti kultūrinių renginių organizavimą,
jaunimo organizacijas ir aktyvų jaunimą.
įtraukiant jaunimo organizacijas ir aktyvų
jaunimą.
3.3.2. Organizuoti kasmetinius geriausių savanorių Inicijuoti kasmetinius savanorių
apdovanojimus.
apdovanojimus.
3.3.3. Skatinti jaunimą rengti pilietiškumo
Inicijuoti jaunimą rengti pilietiškumo
forumus, kitus neformalius renginius visuomenei,
forumus, kitus neformalius renginius
susijusius su tautinio, pilietinio identiteto
visuomenei, susijusius su tautinio, pilietinio
formavimu.
identiteto formavimu.
4. Tikslas – Užtikrinti kokybišką veiksmingą jaunimo politikos plėtrą.
4.1. Uždavinys – didinti jaunimo politiką įgyvendinančių institucijų veiklos kokybę bei
tarpinsitucinį bendradarbiavimą.
4.1.1. Rengti mokymus mokinių tarybų
Inicijuoti mokymus mokinių tarybų
kuratoriams (mokytojams) bei naujai išrinktiems ir kuratoriams (mokytojams) bei naujai
jau esantiems mokinių savivaldos lyderiams.
išrinktiems ir jau esantiems mokinių
savivaldos lyderiams.
4.1.2. Organizuoti mokymus ir pasikeitimą gerąja
Inicijuoti mokymus ir pasikeitimą gerąja
patirtimi su kitomis panašaus pobūdţio Lietuvos ir patirtimi su kitomis panašaus pobūdţio
uţsienio savivaldybėmis Neringos savivaldybės
savivaldybėmis Neringos savivaldybės
jaunimo reikalų tarybos nariams kokybiškam
jaunimo reikalų tarybos nariams
darbui savivaldybės.
rezultatyviam darbui savivaldybės jaunimo
reikalų taryboje.
4.1.3. Organizuoti Neringos ir kaimyninių rajonų
Inicijuoti Neringos ir kaimyninių rajonų bei
bei uţsienio jaunimo organizacijų, jaunimo
uţsienio jaunimo organizacijų, jaunimo
politikos veikėjų, su jaunimu dirbančių institucijų
politikos veikėjų, su jaunimu dirbančių
atstovų bendrus renginius, skirtus pasidalinti
institucijų atstovų bendrus renginius, skirtus
gerąja patirtimi bei skatinančius jaunimo
pasidalinti gerąja patirtimi bei skatinančius
organizacijų bendradarbiavimą regioniniu
jaunimo organizacijų bendradarbiavimą
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lygmeniu.
4.1.4. Įtraukti jaunimo atstovus į savivaldybės
aktualių ilgos ir vidutinės trukmės planavimo
dokumentų planavimą, įgyvendinimą ir stebėseną,
naujų planavimo dokumentų rengimą.
4.1.5. Viešinti savivaldybės jaunimo reikalų
tarybos veiklą.

regioniniu lygmeniu.
Inicijuoti jaunimo atstovų įtraukimą į
savivaldybės aktualių ilgos ir vidutinės
trukmės planavimo dokumentų planavimą,
įgyvendinimą ir stebėseną, naujų planavimo
dokumentų rengimą.
Inicijuoti savivaldybės jaunimo reikalų
tarybos veiklos viešinimą.

4.1.6. Parengti, patvirtinti ir įgyvendinti Neringos
Jaunimo programą.
4.1.7. Tobulinti Neringos savivaldybės internetinę
svetainę, kad ji būtų patraukli jauniems ţmonėms.
4.1.8. Suformuoti savivaldybės administracijoje
atskirą jaunimo koordinatoriaus pareigybę

Inicijuoti ir patvirtinti Neringos Jaunimo
programą.
Inicijuoti Neringos savivaldybės
internetinės svetainės tobulinimą.
Inicijuoti Neringos savivaldybės
administracijoje atskiros jaunimo
koordinatoriaus pareigybės įsteigimą.
4.2. Uždavinys – vykdyti jaunimo padėties bei jaunimo politikos kokybės vertinimus, aktualių
jaunimui programų ir priemonių stebėseną savivaldybėje.
4.2.1. Vykdyti jaunimo problematikos, kokybės
Inicijuoti jaunimo problematikos, kokybės
vertinimo bei jaunimo situacijos kompleksinį
vertinimo bei jaunimo situacijos
tyrimą, įvertinant atskirų jaunimo grupių poreikius. kompleksinio tyrimo, įvertinant atskirų
jaunimo grupių poreikius atlikimą.
4.2.2. Parengti jaunimo problemų sprendimo
Inicijuoti jaunimo problemų sprendimo
Neringos savivaldybėje 2013–2015 metų
Neringos savivaldybėje 2013–2015 metų
priemonių plano ataskaitą ir 2016–2018 metų
priemonių plano ataskaitos ir 2016–2018
priemonių plano projektą.
metų priemonių plano projekto parengimą.
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