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DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ JAUNIMO UŽIMTUMO 

PROGRAMOS TVIRTINIMO 

 

2013 m. sausio 28 d. T1-3  

Druskininkai 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 

2008, Nr. 113-4290, Nr. 159-7206; 2011, Nr. 45) 16 straipsnio 40 punktu, Druskininkų 

savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti Druskininkų savivaldybės 2013 metų jaunimo užimtumo programą 

(pridedama). 

2. Numatyti 2013 metų Druskininkų savivaldybės biudžete lėšas pirmame punkte 

patvirtintos programos finansavimui. 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Savivaldybės meras  Ričardas Malinauskas 
  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CF599A1A6DD5


PATVIRTINTA 

Druskininkų savivaldybės tarybos  

2013 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T1-3 

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Druskininkų savivaldybės 2013 metų jaunimo užimtumo programa (toliau - Programa) 

skirta Druskininkų savivaldybės jaunimui. Šia Programa siekiama spręsti jaunimo problemas, kurti 

darnią aplinką ir plėtoti tęstinę jaunimo politiką, užtikrinant esamų priemonių tobulinimą, naujų 

priemonių atsiradimą, bei jų efektyvų veikimą, sudarant palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus 

asmenybei, integruojantis į visuomenės gyvenimą. 

Druskininkų savivaldybės jaunimas - laiminga, saugi, tolerantiška, pasiturinti ir atvira 

naujovėms Druskininkų visuomenės dalis. 

Programa parengta remiantis Druskininkų savivaldybės plėtros 2004-2013 metų 

strateginiame plane numatytais tikslais - užtikrinti aukštos kokybės švietimo prieinamumą, ugdyti 

bendrąją kultūrą. 

Programą yra tęstinė ir vykdoma nuo 2003 metų, kasmet vis papildoma, tačiau pagrindiniai 

tikslai išlieka tie patys. Programa siekiama - integruoti jauną žmogų (14-29 metų) daugialypėje 

Druskininkų savivaldybės visuomenėje. 

 

II. PROGRAMOS VYKDYTOJAS 

 

Programos vykdytojas - viešoji įstaiga Druskininkų jaunimo užimtumo centras (toliau - 

Centras). Jaunimo užimtumo centro paskirtis - telkti viešuosius interesus, įtraukiant jaunimą į 

socialiai reikšmingą veiklą ir didinti jaunimo integraciją. 

 

III. PROGRAMOS APRAŠYMAS 

 

Centro veiklos programos pagrindinė tikslinė grupė yra savivaldybės jaunimas nuo 14 iki 

29 m. Programa siekiama skatinti vaikus bei jaunimą planuoti, mokintis, dalyvauti ir atsiskaityti už 

savo projektinę veiklą bei organizuojamus renginius. Programa taip pat sudarytų sąlygas atsirasti 

naujoms jaunimo iniciatyvoms, skirtingoms jaunimo grupėms, pagal jaunimo poreikį, užimtų 

nemotyvuotą jauną žmogų, vykdomus projektus ir vykdomą veiklą orientuotų kryptingai, siekiant 

išvien spręsti aktualiausias jaunimo problemas Druskininkuose. Centro veiklos programa, 

priklausomai nuo jaunimo iniciatyvos ir poreikių, įtakotų jaunimo veiklą, jaunimo laisvalaikio 

užimtumą. 

2007-2013 m. Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos „Veiklūs 

kaimynai“ finansuojamo projekto „Pasienio kultūros infrastruktūros ir bendradarbiavimo tarp 

Druskininkų ir Augustavo plėtojimas“ rekonstruojamas Jaunimo užimtumo centro, buvusios 

katilinės, patalpas, įrengus jas pagal reikalavimus ir pritaikius vaikų bei jaunimo poreikiams, bus 

įrengta universali salė su stacionaria scena, administracinės patalpos, atskiros salės pasitarimams, 

poilsiui bei kitiems nedideliems renginiams. Projekto tikslams pasiekti taip pat numatomi bendri 

Druskininkų ir Augustavo jaunimo bendradarbiavimą stiprinantys renginiai. 

 

IV. PRIORITETINIŲ VEIKLOS KRYPČIŲ NUSTATYMAS 

 

Šiame skyriuje pateikiamos prioritetinės kryptys, kurioms svarbu skirti daugiau dėmesio 

įgyvendinant programą bei sprendžiant Centro problemas. 

Atlikus 2012 metų programos analizę ir įvertinus atlikto Druskininkų savivaldybės tyrimo 

duomenis, nustatomos šios prioritetinės veiklos kryptys: 



•  Skatinti jaunimo užimtumą bei kelti jaunų žmonių kompetencijas. 

•  Plėtojant jaunimo laisvalaikio poreikius atitinkančią infrastruktūrą, skatinant jaunimo sveiko 

gyvenimo įpročius, savanorystę ir aktyvią kultūrinę bei sportinę veiklą; 

 

V. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Programoje numatomi du tikslai. 

Pirmas tikslas: Kelti jaunų žmonių motyvaciją siekti savo tikslų: 

Uždaviniai šiam tikslui įgyvendinti: 

Rinkti, kaupti ir platinti patraukliais ir jaunimui prieinamais būdais aktualią ir įdomią 

informaciją, konsultuoti jaunimą j am rūpimais klausimais. 

Stiprinti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos kokybę, organizuoti jaunimo 

neformalaus ugdymo mokymus; 

Plėtoti ryšius ir bendradarbiavimą su Lietuvoje ir užsienio šalyse esančiais jaunimo 

centrais, dalyvauti skirtinguose jaunimo projektuose, kuriuose yra nagrinėjamos jaunimui aktualios 

temos. 

Sudaryti sąlygas jauniems žmonėms prasmingos veiklos ir turiningo laisvalaikio 

užimtumui; 

Antras tikslas: Užtikrinti esamos laisvalaikio infrastruktūros prieinamumą Savivaldybės 

jaunimui; 

Uždaviniai šiam tikslui įgyvendinti: 

Bendradarbiaujant su skirtingomis įstaigomis bei kuriant naują jaunimo Centrą plėtoti ir 

formuoti naujų erdvių pasiūlą turiningo laisvalaikio praleidimui įvairias pažiūras, subkultūras ir 

socialinius sluoksnius atstovaujančiam jaunimui bei sudaryti sąlygas jaunų žmonių savirealizacijos 

galimybėm. 

Sudaryti galimybes jaunimui efektyviai bendrauti, įgalinti juos spręsti savo problemas ir 

konfliktus, mažinti žalingų įpročių paplitimą centro lankytojų tarpe; 

 
Tikslas / Uždavinys / Priemonė Vertinimo kriterijus Laikotarpis 

1. Tikslas - Kelti jaunų žmonių motyvaciją siekti savo tikslų 

1.1. Uždavinys - rinkti, kaupti ir platinti patraukliais ir jaunimui prieinamais būdais aktualią ir 

įdomią informaciją, konsultuoti jaunimą jam rūpimais klausimais. 

1.1.1. Bendradarbiaujant su 

Druskininkų savivaldybės švietimo 

įstaigomis, pristatyti Druskininkų 

JUC veiklą ir galimybes. 

1.1.1.1 Įvyks ne mažiau kaip 5 

pristatymai. 

2013 m. 1,11 ketvirtis 

 1.1.1.2. Pristatymuose 

sudalyvaus ne mažiau kaip 300 

Druskininkų savivaldybės 

jaunimo atstovų. 

 

1.1.2. Organizuoti susitikimus su 

profesinių aukštumų pasiekusiais 

asmenimis, verslininkais, kurie 

yra įgiję profesinį išsilavinimą. 

1.1.2.1. Įvyks ne mažiau kaip 4 

susitikimai. 

2013 metai 

 1.1.2.2. Susitikimuose 

sudalyvaus ne mažiau kaip 100 

Druskininkų savivaldybės 

jaunimo atstovų. 

 



1.1.3. Skelbi informaciją 

Druskininkų jaunimui užimtumo 

centro bei socialiniuose 

tinklapiuose; 

1.1.3.1. Bus skelbiama 

informacija Druskininkų JUC 

tinklapyje 

2013 metai 

 1.1.3.2. Bus nuolat skelbiama 

informacija Druskininkų JUC 

facebook profilyje 

 

1.1.4. Pagal esamus jaunimo 

poreikius teikti individualias 

konsultacijas. Vykdyti 

tarpžinybinį bendradarbiavimą su 

socialiniais partneriais, padedant 

spręsti jaunam žmogui 

iškylančias problemas. 

1.1.4.1. Konsultuoti 15 jaunų 
žmonių. 

2013 metai 

1.2. Uždavinys - Stiprinti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos kokybę, organizuoti 

jaunimo neformalaus ugdymo mokymus; 

1.2.1. Organizuoti jaunimui 

mokymus pagal iškilusius 

poreikius skirtingomis temomis 

1.2.1.1. Įvykę ne mažiau kaip 3 

mokymai 

2013 m. II,III, IV 

ketv. 

 1.2.1.2. Mokymuose sudalyvaus 

ne mažiau kaip 60 Druskininkų 

savivaldybės jaunimo atstovų. 

 

1.2.2. Organizuoti paskaitas- 

diskusijas prevencinėmis 

temomis, bendradarbiaujant su 

Druskininkų savivaldybės teisės 

pažeidimų, narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų 

vartojimo, ŽIV/AIDS, smurto ir 

nusikalstamumo prevencijos 

komisija 

1.2.2.1. Įvykę ne mažiau kaip 2 

diskusijos - paskaitos 

2013 m. II, IV ketv. 

 1.2.2.2. Diskusijoje- paskaitoje 

sudalyvaus ne mažiau 50 

Druskininkų savivaldybės 

jaunimo atstovų 

 

1.2.3. Organizuoti jaunimo 

vasaros stovyklą 10-13 metų 

vaikams 

1.2.3.1. Įvykusi vasaros 

stovykla 

2013 m. III ketv. 

 1.2.3.2.Stovykloje dalyvaus ne 

mažiau kaip 30 Druskininkų 

savivaldybės vaikų 

 

1.2.4. Dalyvauti tarptautiniuose 

projektuose ir kelti darbuotojų bei 

jaunimo kompetencijas 

1.2.4.1. Įvykę ne mažiau kaip 2 

skirtingi tarptautinei projektai, 

kuriuose pakelta darbuotojų bei 

jaunimo kvalifikacija 

2013 m. III, ketv. 

 1.2.4.2. Projektuose sudalyvaus 

ne mažiau 3 atstovai 

 

1.2.5. Sudaryti galimybes centro 

darbuotojams dalyvauti 

mokymuose, seminaruose, 

konferencijose. 

1.2.5.1. 4 darbuotoj ai dalyvaus 

mokymuose (seminaruose, 

konferencijose) 

2013 m. 



1.3. Uždavinys - plėtoti ryšius ir bendradarbiavimą su Lietuvoje ir užsienio šalyse esančiais 

jaunimo centrais, dalyvauti skirtinguose jaunimo projektuose, kuriuose yra nagrinėjamos jaunimui 

aktualios temos. 

1.3.1. Bendradarbiauti vykdyti 

bendrus projektus su Lietuvoje 

esančias jaunimo centrais; 

1.3.1.1. Priimsime jaunimo 

centrų atstovus patirties 

pasidalijimui. 

2013 m. 

 1.3.1.2. Bendradarbiavimo 

susitikimuose dalyvaus ne 

mažiau kaip 50 atstovų 

 

1.3.2.Bendradarbiauti ir vykdyti 

bendrus projektus su užsienyje 

esančiais jaunimo organizacijomis; 

1.3.2.1. bus įvykdyti 3 skirtingi 

jaunimo veiklos projektai 

2013 m. 

 1.3.2.2. projektuose dalyvaus ne 

mažiau kaip 35 Druskininkų 

savivaldybės jaunimo atstovai 

 

2. Tikslas. Užtikrinti esamos laisvalaikio infrastruktūros prieinamumą Savivaldybės jaunimui; 

2.1. Uždavinys - Bendradarbiaujant su skirtingomis įstaigomis bei kuriant naują jaunimo centrą 

plėtoti ir formuoti naujų erdvių pasiūlą turiningo laisvalaikio praleidimui įvairias pažiūras, 

subkultūras ir socialinius sluoksnius atstovaujančiam jaunimui bei sudaryti sąlygas jaunų žmonių 

savirealizacijos galimybėm. 

2.1.1. Įvairių renginių 

organizavimas JUC erdvėje. 

2.1.11. Bus suorganizuota ne 

mažiau kaip 10 renginių JUC 

patalpose . 

2013 m. 

2.2. Uždavinys - Sudaryti galimybes jaunimui efektyviai bendrauti, įgalinti juos spręsti savo 
problemas ir konfliktus, mažinti žalingų įpročių paplitimą centro lankytojų tarpe; 

2.2.1. Jaunimo diskotekų 

organizavimas 

2.2.1.1. Planuojama 

suorganizuoti ne mažiau kaip 

16 diskotekų 

2013 m. 

 2.2.1.2. Diskotekose apsilankys 

ne mažiau kaip 100 jaunuolių 

per 1 kartą 

 

2.2.2. Spektaklių organizavimas 2.2.2.1. Planuojama 

suorganizuoti ne mažiau kaip 5 

spektaklių 

2013 m. 

 2.2.2.2. Spektakliuose 

apsilankys ne mažiau kaip 300 

žiūrovų 

 

2.2.3. Filmų rodymas 2.2.3.1. Planuojama 

suorganizuoti ne mažiau kaip 

10 filmų peržiūrų 

2013 m. 

 2.2.3.2. Filmų peržiūrose 

apsilankys ne mažiaus kaip 200 

žiūrovų 

 

2.2.4. Koncertų organizavimas 2.2.4.1. Planuojama 

suorganizuoti ne mažiau kaip 5 

koncertus 

2013 m. II,III,IV ketv. 

 2.2.4.2. Koncertuose apsilankys 

ne mažiau kaip 200 žmonių 

 



2.2.5. Rengti sporto varžybas, 

žaidynes, šventes (įtraukiant ir 

socialiai pažeidžiamą j aunimą). 

2.2.5.1. Planuojama įvykdyti 3 

sporto renginius per metus. 

2013 m. II, III,IV ketv. 

 2.2.5.2. Juose dalyvaus ne 

mažiau kaip 100 jaunimo 

atstovų. 

 

2.2.6. Vystyti ir remti 

neprofesionalųjį meną bei 

kultūrinę saviraišką, sudarant 

galimybes jaunimui ir jaunimo 

neformalioms grupėms 

(iniciatyvoms) naudotis Jaunimo 

užimtumo centro patalpomis. 

2.2.6.1. Jaunimui ir jaunimo 

neformalioms grupėms 

(iniciatyvoms), bus leidžiama 

naudotis Jaunimo užimtumo 

centro patalpomis 

neprofesionaliajam menui bei 

kultūrinei saviraiškai 

2013 m. 

2.2.7. Įtraukti jaunuolius- 

savanorius į Jaunimo užimtumo 

centro veiklos įgyvendinimą. 

2.2.7.1. 5 jaunuolių- savanorių, 

įtraukti į Jaunimo užimtumo 

centro organizuojamas veiklas. 

2013 m. 

 

VI. PROGRAMOS LĖŠOS 

 
 

Programos įgyvendinimo lėšos - Druskininkų savivaldybės biudžeto lėšos, viešosios 

įstaigos Druskininkų jaunimo užimtumo uždirbtos lėšos, ES ir kitų fondų lėšos, kitos teisėtai 

gautos lėšos. 2013 metų Programos išlaidų sąmata (priedas). 
 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

Įgyvendinus 2013 metų Programą - suteiks jauniems žmonėms galimybę realizuoti save 

ir įgyvendinti turimas idėjas; organizuotas jaunimo užimtumas, išplėsta turiningo laisvalaikio 

pasiūla; padės jaunimui integruotis į politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį savivaldybės ir 

šalies gyvenimą. 

__________________________ 
  



 
Druskininkų savivaldybės tarybos  

2013 m. sausio 28 d. sprendimo Nr.T1-3  

Priedas 

 

2013 METŲ JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMOS SĄMATA 

Išlaidų pavadinimas 2013 m. lėšos (tūkst. Lt) 

Bendras 

poreikis, iš 

viso 

Iš jų: 

Savivaldybės 

lėšos 

JUC 

uždirbtos 

lėšos 

Projektas „Pasienio 

kultūros 

infrastruktūros ir 

bendradarbiavimo 

tarp Druskininkų ir 

Augustavo 

plėtojimas“ 

Lietuvos 

darbo biržos 

subsidijuoja 

mos lėšos 

Lietuvos darbo 

biržos lėšos pagal 

viešųjų darbų 

programą 

Programos administravimas ir vykdymas 177,2 153,9   8,9 14,4 

Programos uždavinių įgyvendinimas 121,3 18,7 26,3 76,3   

Kelti Druskininkų savivaldybės jaunų žmonių 

motyvaciją 

  10 76,3   

Užtikrinti esamos laisvalaikio infrastruktūros 

prieinamumą Druskininkų savivaldybės 

jaunimui 

 18,7 16,3    

Iš viso programai įgyvendinti 298,5 172,6 26,3 76,3 8,9 14,4 

________________________ 

 


