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Forma patvirtinta 

Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 

2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V35-103 

 

 

PATVIRTINTA 

__________________________ 

(Įstaigos vadovas) 

________________________ 

(vardas, pavardė) 

 

(Savivaldybės administracijos, seniūnijų ir Savivaldybės biudžetinės įstaigos metinio veiklos 

plano forma) 

 

Druskininkų jaunimo užimtumo centras, 152121125 

(Įstaigos pavadinimas ir kodas) 

 

2021-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

BENDROJI DALIS 

1. Druskininkų jaunimo užimtumo centras  (toliau – Druskininkų JUC) yra 1998 m. kovo 6 d. 

įregistruota viešoji įstaiga, įsikūrusi Veisiejų g.17, Druskininkuose esančiose patalpose. 

2. Druskininkų JUC, vykdydamas savo veiklą, vadovaujasi viešosios įstaigos Druskininkų jaunimo 

užimtumo centro įstatais, patvirtintais Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 31 d. 

sprendimu Nr. T1-88 „Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. 

T1-97 „Dėl viešosios įstaigos Druskininkų jaunimo užimtumo centro įstatų tvirtinimo“ pakeitimo, 

Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas, Atvirų jaunimo erdvių ir centrų 

koncepcija, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu ir kitais teisės aktais. 

3. Druskininkų JUC dirba  9 darbuotojai. 

4. Druskininkų JUC vizija – atvira ir darni organizacija, bendradarbiaujanti su bendruomene ir 

suteikianti galimybę jauniems žmonėms tobulėti bei atrasti save saugioje aplinkoje. 

5. Druskininkų JUC  veiklos tikslas – dirbant atvirojo darbo principu, įtraukti jaunimą į socialiai 

reikšmingą veiklą ir didinti jaunimo integraciją į visuomenę. 

6. Druskininkų JUC siekdamas numatyto tikslo, vykdo šias veiklos sritis: padeda jaunimui 

integruotis į politinį, socialinį ir kultūrinį savivaldybės ir šalies gyvenimą; skatina jaunimo saviraišką ir 

iniciatyvą, suteikia jauniems žmonėms galimybę realizuoti save ir įgyvendinti turimas idėjas, 

organizuoja  jaunimo užimtumą, turiningo laisvalaikio pasiūlą, formuoja pramogų kultūrą, renka, 

kaupia ir nemokamai teikia jaunimui, jaunimo organizacijoms informaciją,  konsultuoją jaunimą jam 

rūpimais laisvalaikio užimtumo, dalyvavimo aktyvioje veikloje galimybių klausimais, ugdo jaunimo 

verslumą, telkia savivaldybės jaunimą aktualioms problemoms spręsti, skatina tarptautinį jaunimo 

bendradarbiavimą. 

7. Programos pagrindinė tikslinė grupė - jaunimas nuo 14 iki 29 m. Statistikos departamento 

duomenimis 2020 metų pradžioje Druskininkų savivaldybės teritorijoje gyveno 3122 jauni žmonės nuo 
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14 iki 29 metų, iš jų  957 jaunuoliai nuo 14 iki 19 metų.  Remiantis Druskininkų jaunimo užimtumo 

centre atlikta analize nustatyta, kad mokyklinio amžiaus jaunuoliai laisvu laiku dažniausiai leidžia laiką 

su draugais ir mažai įsitraukia į JUC vykdomą veiklą.  Nedalyvavimą įtakoja labai skirtingos 

priežastys. Jaunesni tiesiog nežino kuo užsiimti, kiti pažymi didelį krūvį po pamokų, treti dėl 

informacijos ar ryžtingumo trūkumo.  Vyresni, 24-29 metų jaunuoliai,  nedalyvauja dėl to, kad  JUC‘ui 

nebejaučia poreikio bei daug laiko užima darbas ar kita veikla. Pasak jaunuolių neįsitraukimą JUC 

veiklose ribojantys faktoriai: didelis mokslo krūvis bei neturėjimas poreikio įsitraukti dėl įvairių 

priežasčių. Dalis jaunuolių, pastebėjo, kad į JUC vykdomas veiklas neįsitraukia todėl, kad nėra jų 

interesus vykdomos veiklos.    

8. Įgyvendinant Druskininkų JUC 2021 metų veiklos planą bus taikomi pagrindiniai atviram darbe 

su jaunimu principai: informavimo, konsultavimo, nukreipimo, prieinamumo, savanoriškumo, 

teisingumo, mokymosi iš patirties. Taikant numatytus principus specifinėje aplinkoje, atvirai ir 

neformaliai bendraujant bei nekuriant konkurencinės aplinkos vyks atviras ir aktyvus jaunimo 

ugdymosi procesas. Atsižvelgiant į atlikto tyrimo rezultatus, JUC 2021 metais, vykdys daugiau 

skirtingų veiklų, kad būtų atliepti jaunimo poreikiai: filmų vakari, įvairūs susitikimai ir kt. 

9. Druskininkų jaunimo užimtumo centras pritaikytas  saugiam laisvalaikio leidimui, esančios 

erdvės naudojamos universaliai, siekiant patenkinti įvairių žmonių poreikius. Šalyje paskelbus 

ekstremalią situaciją ar karantiną, atviras darbas su jaunimu vykdomas  nuotoliniu būdu, naudojant 

skirtingus socialinius tinklus bei internetines programas. 

10. Programa yra tęstinė ir vykdoma nuo 2003 metų, papildoma atsižvelgiant į kintančius jaunuolių 

poreikius bei problematiką savivaldybėje. 

11. Druskininkų JUC 2021 metų veiklos planas (toliau – Programa)  įgyvendina Druskininkų 

savivaldybės strateginio planavimo dokumentus: Druskininkų savivaldybės plėtros 2014-2020 m. 

strateginį planą; Druskininkų savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano 9 programos 

„Jaunimo užimtumo programa“ 01 tikslo „Įgyvendinti jaunimo politiką Druskininkų savivaldybėje“ 01 

uždavinio „užtikrinti vaikų ir jaunimo laisvalaikio įvairovę, sudarant galimybes atsiskleisti 

individualiems gebėjimams“ 01 priemonę „Jaunimo užimtumo centro veiklos vykdymas“. 

 

   

METINIO VEIKLOS PLANO TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, VEIKLŲ IR JŲ 

RODIKLIŲ BEI ATSAKINGŲ VYKDYTOJŲ LOGINĖ STRUKTŪRA 

 

Veiklos plano  01 tikslo 

kodas 

Įgyvendinti jaunimo politiką Druskininkų savivaldybėje 

Įgyvendinant jaunimo politiką Druskininkų savivaldybėje siekiama: 

- Sudaryti sąlygas formuotis moraliai, intelektualiai, pilietiškai ir demokratiškai asmenybei; 

- Padėti jaunimui integruotis į politinį, ekonominį, socialinį, kultūrinį šalies (Savivaldybės) 

gyvenimą; 

- Skatinti dvasinių vertybių formavimąsi, ugdant pareigą Tėvynei ir šeimai; 

- Užtikrinti jaunų žmonių pilietines, socialines, politines teises; 

- Rūpintis jaunimo socialinių, kultūrinių problemų sprendimu, jaunimo žalingų įpročių ir 

nusikalstamumo prevencija, užimtumu, būstu ir kitomis aktualiomis jaunimo problemomis. 
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Apimamos trys pagrindinės veiklos kryptys: jaunimo veiklos, tradicijų kūrimo ir asmenybės 

tobulėjimo  - mokymo(si) procese.  

Druskininkų savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimas bus nuoseklus ir kokybiškas – tai 

padės stiprinti jaunimo organizacijas, sudarys sąlygas  atsirasti naujoms iniciatyvoms, vykdomus 

projektus ir veiklą orientuotų kryptingai, siekiant spręsti jaunimo problemas Savivaldybėje ir 

patenkinti jų poreikius.  Druskininkų savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimas leistų 

įsivertinti vykdomos veiklos efektyvumą, pasiektus rezultatus, numatyti tobulintinas sritis ateičiai. 

Veiklos plano 01 tikslo 01 

uždavinio kodas 

Užtikrinti vaikų ir jaunimo laisvalaikio įvairovę, sudarant 

galimybes atsiskleisti individualiems gebėjimams 

Įgyvendinant šį uždavinį siekiama: sukurti iš Savivaldybės biudžeto finansuojamų jaunimo 

projektų sistemą ir ją įgyvendinti. Taip sudaromos galimybės Druskininkų savivaldybės jaunimui 

dalyvauti visuomenės veikloje, skatinant jų kūrybiškumą, didinant atsakomybę, ugdant dorą 

Druskininkų savivaldybės pilietį. Tuo pačiu bus  plėtojamas tarptautinis ir regioninis jaunimo 

bendradarbiavimas, vykdoma jaunimo projektų sklaidą užsienyje. Sistema taip pat padės užtikrinti  

jaunimui skirtos informacijos prieinamumą ir efektyvią pagalbą.  

01 uždavinio 01 priemonės 

kodas 

Jaunimo užimtumo centro veiklos vykdymas  

Priemonę įgyvendina Druskininkų jaunimo užimtumo centras.  

Jaunimo užimtumo centro veiklos prioritetinės veiklos kryptys, kurioms svarbu skirti daugiau 

dėmesio sprendžiant Druskininkų savivaldybės jaunimo problemas:  

Pirma kryptis – naudojant neformaliojo ugdymo metodų įvairovę, didinti jaunimo emocinį 

atsparumą bei užimtumą;  

Antra kryptis – skatinti jaunų žmonių kūrybiškumą, pilietiškumą, verslumą, savanorišką veiklą bei 

teikti pagalbą integruojantis į darbo rinką, švietimo sistemą, siekiant tapti aktyviais visuomenės 

nariais; 

Trečia kryptis –  darbo su jaunimu formų plėtra. 

Veiklos vizija  - atvira ir darni organizacija, bendradarbiaujanti su bendruomene ir suteikianti 

galimybę jauniems žmonėms tobulėti ir atrasti save saugioje aplinkoje. 

Veiklos tikslas – dirbant atvirojo darbo su jaunimu principu, įtraukti jaunimą į socialiai reikšmingą 

veiklą ir didinti jaunimo integraciją į visuomenę. 

Veiklos uždaviniai: 

1. Viešinti/pristatyti Druskininkų JUC veiklą  

2. Informuoti jaunimą, teikti pagalbą 

3. Bendradarbiauti su socialiniais partneriais; 

4. Organizuoti jaunimo laisvalaikį įvairiomis formomis, sudaryti sąlygas savirealizacijai; 

5. Vykdyti projektinę veiklą (vietiniu, šalies, tarptautiniu mastu);  

6. Organizuoti neformalų jaunimo ugdymą, orientuotą į asmenybės ugdymą. 

 

Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavim

o 

vienetas 

2020 

faktas  

2021 

planas 

2022 

planas 

2023 

planas 

P-09-01-01-01-01 JUC unikalių 

lankytojų 

skaičius dirbant 

Skaičius 150 125 125 125 
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atvirojo darbo 

principu  

P-09-01-01-01-02 Jaunimo  

dalyvavimas 

JUC veikloje  

Skaičius 2391 4600 4600 4600 

P-09-01-01-01-03 JUC 

organizuotų 

veiklų skaičius 

Skaičius 130 150 150 150 

P-09-01-01-01-04 Savanorių 

dalyvavimas 

JUC veikloje 

Skaičius 33 33 33 33 

01 priemonės P-09-01-01-

01-01 veiklos kodas 

01 priemonės P-09-01-01-01-01 veikla „JUC unikalių lankytojų 

skaičius dirbant atviro darbo principu “ 

01 priemonės P-09-01-01-01-01 veikla „JUC unikalių lankytojų skaičius dirbant atviro darbo 

principu“ aprašymas ir vykdytojas 

01. Atviras darbas su jaunimu jaunimo laisvalaikio erdvėje. Tai erdvė, kuri yra pritaikyta jaunų 

žmonių laisvalaikiui, paslaugos yra nemokamos. Šioje erdvėje jaunuolis užsiima jam patinkančia 

veikla, bendrauja su jaunimo darbuotojais arba tiesiog saugiai leidžia laiką erdvėje nieko 

neveikdamas. Tuo pačiu principu dirbama ir esant ekstremaliai situacijai Lietuvoje.  Atviras darbas 

su jaunimu vykdomas nuotoliniu būdu, naudojant įvairias platformas bei socialinius tinklus. 

Vykdytojas –  jaunimo darbuotojas,  renginių organizatorius, šviesos ir vaizdo operatorius,  

projektų koordinatorius. 

02. Visuomenės informavimo priemonės. Druskininkų JUC veiklų viešinimas Druskininkų JUC 

tinklapyje, Druskininkų JUC facebook paskyroje, Druskininkų JUC instagram paskyroje.  

Vykdytojas –  jaunimo darbuotojas, renginių organizatorius, šviesos ir vaizdo operatorius,  

projektų koordinatorius. 

03. Veiklų viešinimas. Druskininkų JUC veiklų plakatų, skrajučių, video  kūrimas ir platinimas, 

veiklų aprašymas socialiniuose tinkluose, spaudoje ir kt. Vykdytojas – jaunimo darbuotojas, 

renginių organizatorius, šviesos ir vaizdo operatorius, projektų koordinatorius. 

04. Susitikimai, kurių metu aptariamos niekur nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose 

nedalyvaujančių jaunų žmonių (esant poreikiui ir jų tėvų) aktualijos, jaunimo situacija, kitos 

problemos, poreikiai, nagrinėjami jaunimo pasiūlymai. Susitikimai gali būti organizuojami su 

švietimo įstaigų socialiniais pedagogais, atvejo vadybininkais,  sveikatos specialistais, pareigūnais 

ir kt. Vykdytojas – direktorius, jaunimo darbuotojas, JGI koordinatoriais Alytaus apskrityje, 

Jaunimo reikalų koordinatorius, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė ir kt. 

05. Jaunimo individualus konsultavimas,  kurių metu aptariamos kylančios problemos, poreikiai, 

klausimai. Vykdytojas – direktorius, direktoriaus pavaduotoja, jaunimo darbuotojas, projektų 

koordinatorius, psichologai.  

06. Patirties pasidalijimas su Lietuvoje ir užsienyje esančiais jaunimo centrais. Vykdytojas – 

direktorius, direktoriaus pavaduotojas, jaunimo darbuotojas, šviesos ir vaizdo operatorius, renginių 

organizatorius, projektų koordinatorius. 

07. Projektinė veikla. Paraiškų rengimas skirtingiems fondams bei jų įgyvendinimas. Vykdytojas –  

direktorius, projektų koordinatorius, jaunimo darbuotojas, renginių organizatorius. 

08. JUC darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. Dalyvavimas tiek fiziniu, tiek nuotoliniu būdu 

seminaruose, konferencijose, kursuose, susitikimuose. Vykdytojas – direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas, jaunimo darbuotojas, renginių organizatorius, šviesos ir vaizdo operatorius, projektų 
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koordinatorius, finansininkas. 

Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavim

o 

vienetas 

2020 

faktas 

2021 

planas 

2022 

planas 

2023 

planas 

P-09-01-01-01-

01-01 

Atvirasis darbas 

su jaunimu  

jaunimo 

laisvalaikio 

erdvėje 

Žmonės  3298 3800 3800 3800 

P-09-01-01-01-

01-02 

Visuomenės 

informavimo 

priemonės 

Tinklapia

i  

3 3 3 3 

P-09-01-01-01-

01-03 

Veiklų 

viešinimas  

visuomenės 

informavimo 

priemonėse 

Vnt. 1000 1000 1000 1000 

P-09-01-01-01-

01-04 

Susitikimai su 

skirtingų sričių 

atstovais, kurių 

metu aptariama 

jaunimo 

aktualijos 

Kartai  8 4 4 4 

P-09-01-01-01-

01-05 

Druskininkų 

jaunimo 

konsultavimas 

Vnt. 48  40 40 40 

P-09-01-01-01-

01-07 

Patirties 

pasidalijimas su 

Lietuvoje ir 

užsienyje 

esančiais 

jaunimo centrais 

Kartai 3 4 4 4 

P-09-01-01-01-

01-8 

Projektinė 

veikla 

Vnt. 9 8 8 8 

P-09-01-01-01-

01-9 

JUC darbuotojų 

kvalifikacijos 

kėlimas 

Vnt. 41 30 30 30 

01 priemonės P-09-01-01-

01-02 veiklos kodas 

01 priemonės P-09-01-01-01-02 veikla „JUC veiklose 

dalyvaujančio jaunimo skaičius“ 

01 priemonės P-09-01-01-01-02 veikla „Jaunimo  dalyvavimas JUC veikloje “ aprašymas ir 

vykdytojas 

01. Informaciniai renginiai ir viešinimo veikla. Informaciniai renginiai ir Druskininkų JUC 

viešinimas vykdomi norint pristatyti Druskininkų JUC‘e esančias galimybes jaunimui ir 

bendruomenei bei centro veiklą skirtingoms organizacijoms, miesto svečiams. Informacijų 
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renginių metu siekiama į centro veiklą įtraukti daugiau jaunimo, dalintis patirtimi, užmegzti naujų 

kontaktų.  Centro veiklos pristatomos ne tik kontaktinio susitikimo metu, bet ir per nuotolį, 

naudojant skirtingas platformas ir programas. Vykdytojai – direktorius, direktoriaus pavaduotojas, 

jaunimo darbuotojas, renginių organizatorius, šviesos ir vaizdo operatorius. 

02. Filmų, žaidimų vakarai bei naktys vykdomi siekiant lavinti jaunimo vaizduotę, priimti 

sprendimus, lavinti komandinius įgūdžius. Filmai ir žaidimai gali būti naudojama kaip mokymosi 

priemonė, smagus laisvalaiki praleidimo būdas. Vykdomas ir tiesiogiai susitinkant su jaunimui ir 

nuotoliniu būdu.  Vykdytojas - Šviesos ir vaizdo operatorius, jaunimo darbuotojas, projektų 

koordinatorius, renginių organizatorius. 

03. Pramoginiai renginiai, tokie kaip Druskininkų jaunimo diena, JUC gimtadienis, diskotekos, 

kalėdos, protų kovos ar  ir kt. vykdomi siekiant įdomiai paminėti jaunimo dieną, įstaigos 

gimtadienį, pasiūlyti skirtingas laisvalaikio praleidimo galimybes, veiklą, ugdyti bei stiprinti 

asmenybę. Vykdytojas – direktoriaus pavaduotojas,  renginių organizatorius, šviesos ir vaizdo 

operatorius, garso operatorius, jaunimo darbuotojas, projektų koordinatorius.   

04. Susitikimai, paskaitos, mokymai, diskusijos vykdomos, siekiant aptarti esamą situaciją, patirtį, 

pasikeisti idėjomis. Jų metu aptariamos savanorystės, profesinio orientavimo, socialinės 

integracijos, prevencinės temos bei siekiama atkreipti jaunų žmonių dėmesį į šias aktualijas. 

Vykdomi ir dalyvaujama skirtinguose susitikimuose, pokalbiuose, kurių metu siekiama pagelbėti 

vaikus, tėvui ar kitam bendruomenės nariui. Organizuojami susitikimai jaunimui, tėvams, 

partneriams. Vykdytojas – direktoriaus pavaduotojas, renginių organizatorius, jaunimo 

darbuotojas, projektų koordinatorius,  šviesos ir vaizdo operatorius. 

05. Stovyklos vaikams bei jaunimui organizuojamos siekiant praplėsti užimtumą vasaros atostogų 

metu bei įtraukti į JUC veiklą jaunesnius vaikus nuo 12 iki 13 metų, jaunimui – siekiant stiprinti 

jauno žmogaus asmenybę, suteikti naujų žinių.  Vykdytojas - jaunimo darbuotojas, renginių 

organizatorius, projektų koordinatorius, šviesos ir vaizdo operatorius.  

06. Žygiai vykdomi siekiant pasiūlyti kitų ugdymo bei laisvalaikio formų bei ieškoti naujų erdvių 

dirbant su jaunimu. Vykdytojas - jaunimo darbuotojas, šviesos ir vaizdo operatorius, renginių 

organizatorius.  

07. Klasių valandėlės vykdomos siekiant neformalioje aplinkoje padėti kurti draugiškus, 

palaikančius santykius su klasiokais, mokėti spręsti konfliktus, pasiūlyti jaunimui bei švietimo 

įstaigoms kitas mokymosi formas.  Vykdytojas – direktorius, direktoriaus pavaduotojas, renginių 

organizatorius, projektų koordinatorius, jaunimo darbuotojas, šviesos ir vaizdo operatorius. 

08. Sporto renginiai organizuojami siekiant propaguoti sveiką gyvenseną, siūlyti aktyvų laisvalaikį 

sportuojant. Vykdytojas – renginių organizatorius, šviesos ir vaizdo operatorius, jaunimo 

darbuotojas.  

09. Jaunimo inicijuotos veiklos JUC’e organizuojamos siekiant įgyvendinti organizacijos ar 

iniciatyvinės grupės veiklas, kurios orientuotos į jaunimo poreikius. JUC komanda dažnai 

prisideda prie veiklos įgyvendinimo, tačiau pagrindinis vykdytojas yra organizacija ar grupė.   

Vykdytojas - jaunimo darbuotojas, projektų koordinatorius, renginių organizatorius, šviesos ir 

vaizdo operatorius. 

10. Druskininkų JUC dalyvavimas bendruomeninėje veikloje. Jaunimo aktyvinimas bei įtraukimas 

į bendruomenėje vykdomas veiklas.  Vykdytojas – direktorius, direktoriaus pavaduotojas, renginių 

organizatorius, projektų koordinatorius, jaunimo darbuotojas, šviesos ir vaizdo operatorius. 

11. JUC  darbas kaimo bendruomenėse. Teikiamos atvirojo darbo su jaunimu paslaugos mažiau 

galimybių turinčiam jaunimui, gyvenančiam kaimo vietovėse, kurie negali pasiekti Druskininkų 

JUC. Paslaugos teikiamos ten, kur jaunimas gyvena. Vykdytojas – jaunimo darbuotojas, renginių 



7 

 

organizatorius, projektų koordinatorius. 

12. Įvairių kitų  organizacijų nemokami / mokami renginiais siekiame sudaryti sąlygas miesto 

bendruomenei ir jaunimui realizuoti savo idėjas, gyventojams bei svečiams pristatyti 

profesionalaus meno, sveikos gyvensenos kryptis. Vykdytojas – direktoriaus pavaduotojas, 

renginių organizatorius, šviesos ir vaizdo operatorius. 

Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavim

o 

vienetas 

2020 

faktas 

2021 

planas 

2022 

planas 

2023 

planas 

P-09-01-01-01-

02-01 

Informaciniai 

renginiai ir 

viešinimo veikla 

Jaunimo 

skaičius   

156 480 480 480 

P-09-01-01-01-

02-02 

Filmų, žaidimų 

vakarai, naktys 

Jaunimo 

skaičius   

223 200 200 200 

P-09-01-01-01-

02-03 

Pramoginiai 

renginiai  

Jaunimo 

skaičius   

401 350 350 350 

P-09-01-01-01-

02-04 

Susitikimai, 

paskaitos, 

diskusijos, 

mokymai (-ąsis) 

Jaunimo 

skaičius   

248 650 650 650 

P-09-01-01-01-

02-05 

Stovyklos 

vaikams, 

jaunimui 

Vaikų ir  

jaunimo  

skaičius   

285 20 20 20 

P-09-01-01-01-

02-06 

Žygiai Jaunimo 

skaičius   

15 20 20 20 

P-09-01-01-01-

02-07 

Klasių 

valandėlės 

Jaunimo 

skaičius   

55 340 340 340 

P-09-01-01-01-

02-08 

Sporto renginiai Jaunimo 

skaičius   

435 450 450 450 

P-09-01-01-01-

02-09 

Jaunimo 

inicijuotos 

veiklos JUC’e 

Jaunimo 

skaičius   

791 1800 1800 1800 

P-09-01-01-01-

02-10 

JUC 

dalyvavimas 

bendruomeninėj

e veikloje   

Dalyvių 

skaičius   

17 100 100 100 

P-09-01-01-01-

02-11 

JUC  darbas 

kaimo 

bendruomenėse 

Dalyvių 

skaičius   

0 20 20 20 

P-09-01-01-01-

02-12 

Įvairių 

organizacijų 

nemokami / 

mokami 

renginiai 

Dalyvių 

skaičius   

2209 

 

1900 1900 1900 

01 priemonės P-09-01-01-01-03 01 priemonės P-09-01-01-01-03 veikla „JUC 
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veiklos kodas suorganizuotų renginių skaičius“ 

01 priemonės P-09-01-01-01-03 veikla „JUC‘e suorganizuotų veiklų skaičius“ aprašymas ir 

vykdytojas 

01. Informaciniai renginiai ir viešinimo veikla. Informaciniai renginiai ir Druskininkų JUC 

viešinimas vykdomi, norint pristatyti Druskininkų JUC‘e esančias galimybes jaunimui ir 

bendruomenei, atvykstantiems svečiams. Vykdytojai – direktorius, direktoriaus pavaduotojas, 

jaunimo darbuotojas, renginių organizatorius, šviesos ir vaizdo operatorius, projektų 

koordinatorius. 

02. Filmų, žaidimų vakarai, naktys orientuotos į bendravimo skatinimą, ugdymą, diskusijas, 

užimtumą, siekiant lavinti jaunimo vaizduotę, priimti sprendimus, lavinti komandinius įgūdžius, 

strateginį mąstymą. Tiek filmai, tiek žaidimai gali būti naudojama kaip mokymosi priemonė. 

Vykdytojas - Šviesos ir vaizdo operatorius, jaunimo darbuotojas, projektų koordinatorius, renginių 

organizatorius. 

03. Pramoginiai renginiai jaunimui, tokie kaip jaunimo diena, JUC gimtadienis, diskotekos,  

kalėdos ir kt.  orientuoti į jaunimo bendravimo skatinimą, užimtumą, naujų veiklų pasiūlą.  

Vykdytojai – direktorius, direktoriaus pavaduotojas, jaunimo darbuotojas, renginių organizatorius, 

šviesos ir vaizdo operatorius, projektų koordinatorius. 

04. Susitikimai, paskaitos, diskusijos, mokymai orientuotos į savanorystės bei kitokius įvairaus 

praktinio, profesinio, prevencinio pobūdžio švietimą, ugdymą, asmenybės stiprinimą bei  vykdomi, 

siekiant pritraukti į Druskininkų JUC veiklą įvairių pomėgių jaunuolius. Vykdytojas – direktoriaus 

pavaduotojas, renginių organizatorius, jaunimo darbuotojas, projektų koordinatorius,  šviesos ir 

vaizdo operatorius. 

05. Stovyklos vaikams bei jaunimui orientuotos į užimtumą vasaros atostogų metu bei vaikų ir 

jaunimo įtraukimą į JUC veiklą, stiprinimą, įgalinimą, naujų žinių suteikimą.  Vykdytojas - 

jaunimo darbuotojas, renginių organizatorius, projektų koordinatorius, šviesos ir vaizdo 

operatorius 

06. Žygiai vykdomi siekiant pasiūlyti jaunimui kitų ugdymo bei laisvalaikio leidimo formų ir 

erdvių. Vykdytojas- jaunimo darbuotojas, šviesos ir vaizdo operatorius / garso operatorius. 

07. Klasių valandėlės orientuotos į asmenybės stiprinimą, konfliktų sprendimą, naujų metodų ir 

formų taikymą.  Vykdytojas – direktorius, direktoriaus pavaduotojas, renginių organizatorius, 

projektų koordinatorius, jaunimo darbuotojas, šviesos ir vaizdo operatorius. 

08. Sporto renginiai orientuoti į sveikos gyvensenos, aktyvaus laisvalaikio leidimą, Druskininkų 

JUC lauko bazės išnaudojimą. Vykdytojas – renginių organizatorius, šviesos ir vaizdo operatorius, 

jaunimo darbuotojas.  

09. Jaunimo inicijuotos veiklos JUC’e organizuojamos siekiant įgyvendinti organizacijos ar 

iniciatyvinės grupės veiklas, kurios orientuotos į jaunimo poreikius. JUC komanda dažnai 

prisideda prie veiklos įgyvendinimo, tačiau pagrindinis vykdytojas yra organizacija ar grupė.   

Vykdytojas - Šviesos ir vaizdo operatorius, jaunimo darbuotojas, projektų koordinatorius, renginių 

organizatorius. 

10. JUC dalyvavimas bendruomeninėje veikloje. Jaunimo aktyvinimas bei skatinimas įsitraukti į 

skirtingus bendruomeninius renginius.  Vykdytojas – direktorius, direktoriaus pavaduotojas, 

renginių organizatorius, projektų koordinatorius, jaunimo darbuotojas, šviesos ir vaizdo 

operatorius. 

11. JUC darbas kaimo bendruomenėse. Teikiamos atvirojo darbo su jaunimu paslaugos mažiau 

galimybių turinčiam jaunimui, gyvenančiam kaimo vietovėse, kurie negali pasiekti Druskininkų 

JUC. Paslaugos teikiamos ten, kur jaunimas gyvena. Vykdytojas – jaunimo darbuotojas, renginių 
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organizatorius, projektų koordinatorius. 

12. Įvairių organizacijų nemokami / mokami renginiai orientuoti į  miesto bendruomenės 

savirealizacijos bei saviraiškos veiklas. Vykdytojas – direktoriaus pavaduotojas, renginių 

organizatorius, šviesos ir vaizdo operatorius. 

Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavim

o 

vienetas 

2020 

faktas 

2021 

planas 

2022 

planas 

2023 

planas 

P-09-01-01-01-

03-01 

Informaciniai 

renginiai ir 

viešinimo veikla 

Veiklų 

skaičius 

10 15 15 15 

P-09-01-01-01-

03-02 

Filmų, žaidimų 

peržiūros, 

vakarai, naktys 

Veiklų 

skaičius 

34 15 15 15 

P-09-01-01-01-

03-03 

Pramoginiai 

JUC Renginiai  

Veiklų 

skaičius 

10 7 7 7 

P-09-01-01-01-

03-04 

Susitikimai, 

paskaitos, 

diskusijos, 

mokymai  

Veiklų 

skaičius 

36 30 30 30 

P-09-01-01-01-

03-05 

Stovyklos 

vaikams ir 

jaunimui 

Veiklų 

skaičius 

13 3 3 3 

P-09-01-01-01-

03-06 

Žygiai  Veiklų 

skaičius 

1 1 1 1 

P-09-01-01-01-

03-07 

Klasių 

valandėlės 

Veiklų 

skaičius 

3 20 20 20 

P-09-01-01-01-

03-08 

Sporto veiklos Veiklų 

skaičius 

4 5 5 5 

P-09-01-01-01-

03-09 

Jaunimo 

inicijuotos 

veiklos JUC’e 

Veiklų 

skaičius 

15 15 15 15 

P-09-01-01-01-

03-10 

JUC 

dalyvavimas 

bendruomenės 

veiklose   

Veiklų 

skaičius 

4 4 4 4 

P-09-01-01-01-

03-11 

JUC darbas 

kaimo 

bendruomenėse 

Susitiki

mų 

skaičius 

0 4 4 4 

P-09-01-01-01-

03-12 

Įvairių 

organizacijų 

nemokami / 

mokami 

renginiai 

Veiklų 

skaičius 

89 129 130 130 

01 priemonės P-09-01-01-01-04 01 priemonės P-09-01-01-01-04 veikla „  
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veiklos kodas 

01 priemonės P-09-01-01-01-04 veikla „Savanorių dalyvavimas JUC veikloje“ aprašymas ir 

vykdytojas 

01.  Trumpalaikiai savanoriai. Jaunuoliai savanoriaujantys Druskininkų JUC iki 3 mėn. Vykdytojas 

– direktoriaus pavaduotojas, projektų koordinatorius, renginių organizatorius. 

02. Ilgalaikiai savanoriai. Jaunuoliai savanoriaujantys ilgiau nei 3 mėn.  Vykdytojas – direktoriaus 

pavaduotojas, projektų koordinatorius, renginių organizatorius. 

03. JST savanoriai.  Jaunuoliai, savanoriaujantys ne trumpiau nei 6 mėn., ne mažiau kaip 40 val. 

per mėn. savanorystės programoje. Vykdytojas – direktoriaus pavaduotojas, renginių 

organizatorius. 

04. ESK savanoriai. Savanoriai atvykę bei išvykę savanoriauti į kitas šalis. Savanorius kuruojanti 

įstaiga - Druskininkų JUC.  Vykdytojas – direktorius, direktoriaus pavaduotojas, projektų 

koordinatorius. 

Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavim

o 

vienetas 

2020 

faktas 

2021 

planas 

2022 

planas 

2022 

planas 

P-09-01-01-01-

04-01 

Trumpalaikiai 

savanoriai 

Vnt. 30  30 30 30 

P-09-01-01-01-

04-02 

Ilgalaikiai 

savanoriai  

Vnt. 1 1 1 1 

 

P-09-01-01-01-

04-03 

JST savanoriai  Vnt. 2 1 1 1 

 

P-09-01-01-01-

04-04 

ESK savanoriai Vnt. 0 3 1 1 

01 uždavinio 02 priemonės kodas Jaunimo verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką 

programos vykdymas 

Priemone įgyvendinama Jaunimo verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką programa.  

Programa  orientuota į verslumo ugdymą ir pagalbą jauniems žmonėms įgyjant praktinių įgūdžių 

bei užtikrinant kitas reikalingas priemones įsitvirtinti darbo rinkoje.   

Produkto/ indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 

vienetas 
2018 m. 

faktas 
2019 m. 

planas 
2020 m. 

planas 
2021 m. 

planas 

P-09-01-01-02-

01 

Jaunimo 

verslumo 

ugdymo ir 

integracijos į 

darbo rinką 

programos 

vykdymas 

Programa  1 1 1 1 

02 priemonės P-09-01-01-02-01 veiklos kodas 02 priemonės P-09-01-01-02-01 Įgyvendinta 

programa - Jaunimo verslumo ugdymo ir 

integracijos į darbo rinką programos vykdymas 

01 priemonės P-09-01-01-02-01 veikla „Jaunimo verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką 

programos vykdymas“ aprašymas ir vykdymas 
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01. Bendradarbiavimo sutartys su Druskininkų savivaldybės verslininkais. Jaunimo verslumo 

ugdymo ir integracijos į darbo rinką programa pristatyta Druskininkų savivaldybės verslininkams. 

Bendro susitikimo su verslininkai metu pristatyta programa ir pakviesti verslininkus įsijungti į jos 

įgyvendinimą. Su potencialiais verslininkais pasirašytos bendradarbiavimo sutartys, kuriose 

aptartos jaunimo įsidarbinimo galimybės. Vykdytojas – direktorius, direktoriaus pavaduotojas, 

jaunimo darbuotojas. 

02.  Jaunimo, į darbo rinkos programą, įtraukimas. Jaunimo, norinčio įsitraukti į darbo rinkos 

programą, poreikio analizavimas bei įsitraukimas. Vykdytojas – direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas, jaunimo darbuotojas 

Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavim

o 

vienetas 

2020 

faktas 

2021 

planas 

2022 

planas 

2023 

planas 

P-09-01-01-02-

01-01 

Bendradarbiavi

mo sutartys su 

Druskininkų 

savivaldybės 

verslininkais  

Vnt.  46 58 58 58 

P-09-01-01-02-

01-02 

Jaunimo į darbo 

rinkos 

programą, 

įtraukimas. 

skaičius 132 260 260 260 

 

01 uždavinio 03 priemonės kodas Jaunimo  neformalių grupių  iniciatyvų programos 

vykdymas 

Priemone įgyvendinama Jaunimo neformalių grupių iniciatyvų  finansavimo programa.  Programa  

orientuota į jaunimo neformalių grupių iniciatyvų atsiradimą bei įgyvendinimą, jauniems žmonėms 

įgyjant praktinių įgūdžių, siekiant tobulinti jaunų žmonių pilietiškumą, jų  asmenines bei socialines  

kompetencijas. 

Produkto/ indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 

vienetas 
2020 m. 

faktas 
2021 m. 

planas 
2022 m. 

planas 
2022 m. 

planas 

P-09-01-01-02-

01 

Jaunimo  

neformalių 

grupių  

iniciatyvų 

programos 

vykdymas 

Programa  1 1 1 1 

02 priemonės P-09-01-01-03-01 veiklos kodas 02 priemonės P-09-01-01-03-01 Įgyvendinta 

programa - Jaunimo  neformalių grupių  

iniciatyvų programos vykdymas 

01 priemonės P-09-01-01-03-01 veikla „Jaunimo  neformalių grupių  iniciatyvų programos 

vykdymas“ aprašymas ir vykdymas 

01. Jaunimo  neformalių grupių  iniciatyvų programa bus pristatyta Druskininkų savivaldybės 

jaunimui, pristatant programą švietimo įstaigose, bendruomenėse.  Susitikimų metu pristatytos 
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pagrindinės programos priemonės, prioritetai, iniciatyvos finansavimo tvarka leis burtis naujoms 

neformalioms grupėms, bei sudarys galimybę įgyvendinti jaunimui naujas iniciatyvas Druskininkų 

savivaldybėje. Su iniciatyvų vykdytojais pasirašytos savanoriškos veiklos sutartys, kuriose aptartos 

programos vykdymo veiklos. Vykdytojas – direktorius, direktoriaus pavaduotojas, jaunimo 

darbuotojas, projektų koordinatorius, renginių organizatorius, šviesos ir vaizdo operatorius. 

02. Jaunimo į iniciatyvos įgyvendinimą bei dalyvavimą įtraukimas. Jaunimo, norinčio įsitraukti į 

darbo rinkos programą, poreikio analizavimas bei įsitraukimas. Vykdytojas – direktorius, 

direktoriaus pavaduotojas, jaunimo darbuotojas 

Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavim

o 

vienetas 

2020 

faktas 

2020 

planas 

2021 

planas 

2022 

planas 

P-09-01-01-02-

01-01 

Įgyvendintų 

iniciatyvų 

skaičius 

Vnt.  3 6 6 6 

P-09-01-01-02-

01-02 

Iniciatyvose 

dalyvavusių  

jaunų žmonių 

skaičius  

Dalyvių 

skaičius 

168 180 180 180 

01 uždavinio 04 priemonės kodas Jaunimo verslumo skatinimas  ir ekonominio raštingumo 

ugdymas 

Priemonė skirta mokymo institucijų pasirengimui verslumo ugdymo programų diegimui ir plėtrai, 

darbo vietų kūrimui ir savisamdai, socialinės atskirties, lyčių lygybės ir nediskriminavimo 

mažinimui. Priemonės įgyvendinimo metu kuriamas betarpiškas ryšys su verslu, o praktinis 

mokymas yra rekomenduojamas kaip geriausias įrankis. Priemonė leistų  dar didesniu masteliu 

įgyvendinti labai svarbias ir Europos komisijos rekomenduojamas verslumo švietimo ugdymo 

metodikas – populiarinti jaunųjų bendrovių veiklą, užtikrinti ryšį tarp švietimo ir verslo, didinti 

jaunimo ekonominį raštingumą. Priemonė skatintų jaunimo startuolių atsiradimą Druskininkuose, 

suteiktų verslumo žinių, skatintų jaunimo kūrybiškumą naujoms verslo idėjoms kurtis.    

Produkto/ indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 

vienetas 
2020 m. 

faktas 
2021 m. 

planas 
2022 m. 

planas 
2022 m. 

planas 

P-09-01-01-04-

01 

Jaunimo 

verslumo 

skatinimas  ir 

ekonominio 

raštingumo 

ugdymas 

 Veiklų 

skaičius 

0 1 1 1 

02 priemonės P-09-01-01-04-01 veiklos kodas 02 priemonės P-09-01-01-04-01 Įgyvendinta 

Jaunimo verslumo skatinimo  ir ekonominio 

raštingumo ugdymo priemonė 

01 priemonės P-09-01-01-04-01 veikla „Jaunimo verslumo skatinimo  ir ekonominio raštingumo 

ugdymo priemonės“ aprašymas ir vykdymas 

01. Druskininkų savivaldybės įregistruotos jaunimo bendrovės, siekiant pristatyti savo kurtus 
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produktus ar paslaugas bei pamatyti kitus, dalyvaus regioninėje jaunųjų bendrovių mugėje. Mugėje 

jaunuoliai turės galimybę  realiai išmėginti savo sukurtų produktų patrauklumą.  Jaunųjų 

bendrovių mugė suteikia galimybę tobulinti savo verslo modelį, kuriamą produkciją, teikiamas 

paslaugas, gauti įvertinimą iš savo srities profesionalų. Tai ugdo verslumo įgūdžius, suteikia 

patirties ir motyvacijos. Vykdytojas – direktorius, direktoriaus pavaduotojas, jaunimo darbuotojas, 

renginių organizatorius. 

02. Druskininkų savivaldybės įregistruotoms jaunimo bendrovėms sudaryta galimybė 

susipažinti su vietiniais verslininkais ir jų verslo specifika. Tokiu būdu būtų sukurtas betarpiškas 

santykis tarp verslo subjektų ir jaunimo, sudarytos sąlygos jaunimo startuoliams atsirasti, 

tolimesniam verslumo bei ekonominio raštingumo idėjų plėtojimui ir vykdymui.  

Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavim

o 

vienetas 

2020 

faktas 

2021 

planas 

2022 

planas 

2023 

planas 

P-09-01-01-02-

01-01 

Dzūkijos 

regiono jaunųjų 

bendrovių expo 

2021“ 

paroda  0 1 1 1 

P-09-01-01-02-

01-02 

Jaunimo 

bendrovių ir 

verslo atstovų 

susitikimai  

skaičius 0 5 5 5 

 

 

Veiklos plano priedas – metinio veiklos plano biudžetas 

 

 

 

 

 

Įstaigos direktorius                    Parašas                    Aušra Nedzinskienė 

 

 

 

 

 

Specialistas, 

atsakingas už veiklos plano parengimą         Parašas                   Aušra Nedzinskienė 

 

SUDERINTA:  

 

Savivaldybės administracijos  

atsakingas darbuotojas                          Parašas                    
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Metinio veiklos plano priedas 

METINIO VEIKLOS PLANO BIUDŽETAS* 

 
  Tūkst. EUR 

Nr. Pavadinimas Viso 

2021m. 

EUR 

iš jų (finansavimo šaltiniai)**: 2022 m. 2023 

m.  Vis

o 

iš jų: KPP

P 

Kitų 

projektų 

kompensu

otos lėšos 

ES ir 

valsty-

bės 

biudže-

to lėšos 

Paja

mos 

už 

turto 

pard

avi-

mą 

Kitos 

priuva-

čios ir 

tiksli- 

nės 

lėšos 

Savival

-dybės 

biudžet

o lėšos 

VIP Biudže-   

tinių 

įstaigų 

pajamos 

Skolin-

tos 

lėšos 

vietinė 

rinkliava už 

naudojimą-

si kurorto 

viešąja 

infrastruk- 

tūra 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

01 Tikslas. Įgyvendinti jaunimo politiką Druskininkų savivaldybėje 

01 Uždavinys. Užtikrinti vaikų ir jaunimo laisvalaikio įvairovę, sudarant galimybes atsiskleisti individualiems gebėjimams 

01 Priemonė Jaunimo užimtumo centro veiklos vykdymas  

02 Priemonė Jaunimo verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką programos vykdymas  

03 Priemonė Jaunimo  neformalių grupių  iniciatyvų programos vykdymas 

01 Veikla 260,2  158,7  1,6     99,9   280 300 

Viso 01 priemonei: 260,2  158,7  1,6     99,9   280 300 

Viso 02 priemonei: 50,0  50,0          65,0 65,0 

Viso 03 priemonei: 3,0  3,0          3,0 3,0 

Viso 04 priemonei  3,0  3,0          3,0 3,0 

Viso 01 uždaviniui: 260,2  158,7  1,6     99,9   280 300 

Viso 01 tikslui:  316,2  214,7  1,6     99,9   351 371 

VISO: 316,2  214,7  1,6     99,9   351 371 

* Asignavimai - priemonių ar veiklų įgyvendinimui užtikrinti reikalingos Savivaldybės biudžeto ar kitų finansavimo šaltinių lėšos. Savivaldybės biudžeto 

asignavimų suma turi atitikti Savivaldybės biudžete atitinkamai įstaigai numatomus skirti asignavimus. 

** Formoje pateikiami galimų finansavimo šaltinių pavydžiai. Pildant formas nurodomi aktualūs finansavimo šaltiniai suderinti su Finansų ir apskaitos 

skyriumi. 

_______________________ 
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