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2022-ieji metai paskelbti Lietuvos jaunimo ir savanorystės metais.  

2022-aisiais metais minimos dvi svarbios Lietuvos jaunimui svarbios sukaktys: Lietuvos 

jaunimo organizacijų tarybos trisdešimtmečio ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos 

penkiasdešimtmečio įsteigimo jubiliejai. 

Kaip skelbiama 2021 m. gegužės 13 d. Seimo nutarimuose dėl 2022-ųjų 

paskelbimo jaunimo ir savanorystės metais, šiais nutarimais siekiama atkreipti dėmesį į 

Lietuvos jaunimo politikos tikslus ir Lietuvos jaunimo problemas šalyje bei  užsienyje. 

Savanorystės metai paskelbti atsižvelgiant į svarų savanorių indėlį dirbant ligoninėse, 

slaugos ir globos įstaigose, vakcinavimo punktuose, švietimo įstaigose, užtikrinant 

viešąją tvarką ir kt., susitelkiant ir prisidedant prie COVID-19 (koronaviruso infekcijos) 

iššūkio įveikimo, plitimo grėsmės ir pasekmių mažinimo. Pabrėžiama ir tai, kad 

savanoriška veikla labai svarbi skatinant Lietuvos pilietinės visuomenės susitelkimą, 

pilietiškumo ugdymą bei stipresnės ir tvaresnės Lietuvos kūrimą. 

Ši ir kita naujausia informacija apie jaunimo politiką Lietuvoje pateikiama Youth 

Wiki internetinėje platformoje Youth Wiki. Youth Wiki pateikia informaciją apie 

jaunimo politiką Lietuvoje ir Europoje: oficialių nacionalinių programų ir priemonių, 

institucijų, vykdomos politikos ir iniciatyvų aprašymus, informaciją apie Lietuvos ir kitų 

Europos šalių teisės aktus, programas, vykdomas reformas ar pakeitimus, gerųjų praktikų 

https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki


pavyzdžius, jų vertinimus, stebėsenos sistemas ir tyrimus jaunimo politikos srityje. 

Informacija apie bendras tendencijas įvairiomis temomis yra reguliariai atnaujinama. 

Youth Wiki yra internetinė platforma skirta politikos formuotojams ir 

vykdytojams, tyrėjams, mokslininkams, jaunimo organizacijoms ir jaunimui, bei visiems 

besidomintiems jaunimo politika Europoje. Youth Wiki tikslas – plėtoti įrodymais grįstą 

politiką ir bendradarbiavimą jaunimo srityje, pateikiant naujausią informaciją apie 

Europos šalių jaunimo politiką Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų  srityje 

(2019–2027) įgyvendinant ES jaunimo strategiją.Youth Wiki informacija leidžia 

analizuoti politikos reformų tendencijas ir politikos krypčių tendencijas  

šalyse.Pagrindiniai informacijos šaltiniai yra oficialūs nacionalinių institucijų jaunimo 

reikalų dokumentai, taip pat tyrimai, apklausos, analizės ir nacionaliniai duomenys bei 

statistika. 

 

Jei turite klausimų ar pastebėjimų, maloniai prašome kreiptis (laiške nurodant dėl Youth 

Wiki) į Lietuvos socialinių mokslų centrą (Nacionalinį korespondentą), A. Goštauto g. 9, 

LT-01108 Vilnius, Tel.: (8 5) 211 3774, mob. tel.: (8 652) 10 882, faks.:(8 5) 275 4896, 

El.p.: institutas@lstc.lt 
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