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  Nr. . 
 

Posėdis įvyko 2021 m. balandžio 28 d.  

Posėdžio pirmininkas – Laurynas Gečius, Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacijos 

„Apskritasis stalas“ deleguotas atstovas. 

Posėdžio sekretorė Aistė Valadkienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Jaunimo 

ir bendruomenių reikalų koordinavimo grupės Jaunimo reikalų koordinatorė (grupės vadovė). 

Dalyvavo: Laurynas Gečius, Gabija Buivydaitė, Arvydas Cesiulis, Deividas Petrolevičius, 

Agnė Jankūnaitė, Edmundas Kvederis, Eglė Deltuvaitė, Dovilė Petraitytė.  

Svečiai: Sandra Gaučiūtė (Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos vyr. specialistė), Eglė Šėrutytė (Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis 

stalas“), Raimonda Šuopytė (VšĮ Asmenybės ugdymo kultūros centras), Vilius Marauskas, Nida 

Juškevičiūtė,  Augustė Vaitkevičiūtė, Mantas Meškys, Rugilė Augustinaitė, Kotryna Činauskaitė, 

Jūratė Kažukauskienė, Marija Sakalauskaitė, Liepa Balkutė, Povilas Kazlauskas.  

 

DARBOTVARKĖ.  

1. Susitikimas su Jaunimo savanorišką tarnybą Klaipėdos mieste įgyvendinančiais 

koordinatoriais bei programą baigusiais savanoriais; 

2. Dėl Jaunimo apdovanojimų datos; 

3. Dėl mokinių užimtumo vasaros metu, kitų miestų patirtis;  

4. Kiti klausimai.  

 

1. SVARSTYTA. Susitikimas su Jaunimo savanorišką tarnybą Klaipėdos mieste 

įgyvendinančiais koordinatoriais bei programą baigusiais savanoriais 

Jaunimo reikalų tarybos posėdyje dalyvavo Jaunimo savanorišką tarnybą baigę savanoriai, 

Jaunimo reikalų departamento bei savanoriškos veiklą organizuojančių organizacijų atstovai. 

Jaunimo reikalų departamento atstovė S. Gaučiūtė pristatė Jaunimo savanoriškos tarnybos programą. 

Pristatymo metu kalbėta apie tai, kad Jaunimo savanoriška tarnybos programoje gali dalyvauti 14-29 

m. jaunimas. Savanorius kuruoja savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos. Tokių šiuo metu 

Klaipėdoje yra 2 (Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ bei VšĮ Asmenybės 

ugdymo kultūros centras). Šios organizacijos nukreipia savanorius į priimančiąsias organizacijas 

savanorystei. Klaipėdoje šiuo metu yra 18 akredituotų priimančių organizacijų. Jaunuoliai baigę 

programą įgyja kompetencijų, gauna pažymėjimą bei 0,25 balus stojant į aukštąją mokyklą. Šioje 

programoje jaunuoliai turi savanoriauti ne mažiau negu 6 mėnesius. Deja, bet finansavimas nėra 

pakankamas, kad visi norintys jaunuoliai galėtų savanoriauti, todėl yra sveikintina, kai pati 

Savivaldybė gali prisidėti prie savanorių skaičiaus didinimo. 

E. Kvederis pastebėjo, kad būtų labai gerai gauti šią informaciją, kurią būtų galima pristatyti 

akademinėje miesto taryboje.  

L. Gečius paprašė Savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų pristatyti situaciją 

Klaipėdoje.  

E. Šėrutytė pastebėjo, kad karantinas turėjo labai neigiamą įtaką savanorystei, nes daugeliui 

organizacijų buvo labai sunku perkelti į nuotolį.  

R. Šuopytė paminėjo, kad karantino metu vienas iššūkių buvo savanoriui pasiūlyti 

savanorystės vietą. Iš 18 akredituotų organizacijų tik 4 karantino laikotarpiu galėjo priimti 

savanoriauti.  

L. Gečius pakvietė savanorius pasidalinti savo patirtimi. Viena iš savanorių savanoriavo Lėlių 

teatre. Nida Juškevičiūtė savanoriavo sutrikusių vystymosi kūdikių namuose. Teko lankytis pačioje 

įstaigoje ir padėti neįgaliems vaikams buityje. Labai daug sužinojo apie įvairius sutrikimus, mokėsi 

kurti įvairias edukacines priemones, susipažino su daugybe informacinės medžiagos.  

D. Petraitytė paklausė, koks vyravo amžius tarp savanorystę atlikusių asmenų? 

Nuorašas
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E. Šerutytė atsakė, kad vyravo tarp 17,18 ar 16 metų. 

R. Šuopytė atsakė, kad pas jų vyravo 15-22 metų jaunuoliai.  

D. Petraitytė sakė, kad turbūt mokinius labiausiai traukia 0,25 balai prie stojamojo balo. Ar 

yra tekę girdėti, kas paskatintų ateiti vyresnį jaunimą? 

R. Šuopytė sakė, kad pas jų savanoriauja medicinos studentas, nes dėl nuotolinų studijų 

norėjosi daugiau gyvos veiklos ir kitokių užsiėmimų.  

E. Šuopytė paminėjo, kad vyresni savanoriauja dėlto, kad programa užtikrina oficialumą ir 

patikimumą.  

E. Deltuvaitė pasidžiaugė visais savanoriais. Ji teigė suprantanti, kad vietų, kur savanoriauti 

daug nėra.  

A. Valadkienė pasakė, kad iš tiesų yra akredituotų organizacijų trūkumas, tačiau jau apie tokią 

galimybę yra informuotos visos biudžetinės įstaigos, įskaitant ir kultūros.  

E. Deltuvaitė paklausė ar papildomai reikia informuoti kultūros įstaigas? 

A. Valadkienė atsakė, kad taip.  

NUTARTA. Išklausyta informacija.  

 

2. SVARSTYTA. Dėl Jaunimo apdovanojimų datos. 

A. Valadkienė informavo, kad yra pasiūlymas Jaunimo apdovanojimus organizuoti kartu su 

Europos jaunimo sostinės uždarymu gruodžio 18 d.  

E. Deltuvaitė sakė, kad tai yra logiška.  

E. Kvederis sakė, kad nėra ekspertas, bet būtų noras, kad uždarymo renginys neužgožtų pačių 

jaunimo apdovanojimų.  

D. Petrolevičius sakė, kad viskas priklauso nuo scenarijau, bet tikslas, kad didelio renginio 

metu jaunimas būtų pagerbtas ir tam būtų skiriama daugiau dėmesio.  

 

NUTARTA. Organizuoti Jaunimo apdovanojimus kartu su Europos jaunimo sostinės 

uždarymo renginiu gruodžio 18 d.  

 

3. SVARSTYTA. Dėl mokinių užimtumo vasaros metu, kitų miestų patirtis; 

L. Gečius informavo, kad buvo gauta Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis 

stalas“ pozicija (2021.04.21 Nr. 04-21). Joje išdėstyta informacija, kad jauni žmonės iki 18 metų 

sunkiai randa darbą vasaros metu. 2019 m. atlikto jaunimo statistikos situacijos analizėje pastebima, 

kad auga 14-29 m. jaunuolių nedarbas. Nustatyta, kad Klaipėda yra trečia nuo galo pagal procentinį 

jaunų žmonių skaičių nuo visų gyventojų (16,65 proc.). Pozicijoje teigiama, kad jaunuoliams sunku 

susirasti net sezoninį, o nepilnamečiai apskritai yra retai įdarbinami. Pastebima ir itin ydinga ir teisei 

prieštaraujanti praktika, kad jaunuoliai įdarbinami nelegaliai. Klaipėdos jaunimo organizacijų 

asociacija „Apskritasis stalas“ siūlo išplėsti jaunimo politikos plėtros programą ir sukurti naują 

priemonę „Klaipėdos miesto jaunimo 14-18 m. užimtumo ir integracijos į darbo rinka programa, 

kurios tikslas būtų suteikti 50 proc. darbo užmokesčio lengvatą darbdaviams įdarbinantiems 

jaunuolius sezoniniams darbams. Siūloma, kad darbo vietos subsidijos būtų skiriamos birželio – 

rugpjūčio mėn., skirti prioritetą smulkiesiems verslininkams, jaunuoliams šia programa leisti naudotis 

vieną kartą per finansinius metus, skirti paramą nepilnamečius asmenis įdarbinant ne mažiau nei puse 

etato. Tokios programos šiuo metu yra jau Klaipėdos r., Panevėžyje, Molėtuose ir kt. miestuose. Taip 

pat turint programa šiais metais Savivaldybės turėjo galimybė gauti papildomą finansavimą iš 

Jaunimo reikalų departamento.  

E. Kvederis paminėjo, kad būtų gerai pagalvoti apie gabius jaunuolius, kurie išvyksta iš 

Klaipėdos. Skatinant juos pasilikti būtų galima pagalvoti apie galimybę įdarbinti juos ne tik į 

sezoninius, paslaugų sektoriaus darbus, tačiau ir į labiau kvalifikuotus. Vykstant protų nutekėjimui, 

Savivaldybė turėtų būti suinteresuota kurti tokias programas. 

D.Petraitytė komentavo Klaipėdos r. programą. Ji paminėjo, kad jie subsidijuoja 300 Eur 

išlaidų. Dalis įmonių atkrito, nes jų darbo sąlygos buvo per pavojingos nepilnamečiams, kiti pagal 

darbo pobūdį nepilnamečių negalėjo įdarbinti. Taip pat įmones pradėjo atakuoti jaunuolių tėvai, 

prašydami juos įdarbinti. Buvo labai daug norinčiųjų ir Savivaldybė turėjo klausimą, kaip atrinkti 

tuos jaunuolius. Reikėtų pagalvoti apie tam tikrus kriterijus, kad vyktų lygiateisiška jaunimo atranka. 

A. Valadkienė pakomentavo, kad Molėtuose vykdant tokią programą yra skiriamas prioritetas 

jaunimui, kuris yra iš socialiai rizikingų šeimų. Taigi, tikrai yra galimybė nustatyti savus prioritetus 
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pagal kuriuos būtų atrenkamas jaunimas dalyvauti šioje programoje. Jeigu atsirastų galimybė 

patvirtinti siūlomą programą ir nusimatyti lėšų, tai pagelbėtų jaunimui labiau integruotis į darbo rinką 

bei būtų atkreiptas didesnis dėmesys į smulkiuosius ir vidutinio verslo atstovus.  Reaguojant į E. 

Kvederio išsakytą komentarą, būtų verta pamąstyti apie dar vieną programą skirtą būtent studentams. 

Tai galėtų būti kaip subsidijuojama praktika.  

D. Petrolevičius paminėjo, kad būtinai reikėtų nusimatyti prioritetus. Taip pat šia programa 

galėtų naudotis mokyklos nelankantys arba ant iškritimo ribos esantys jaunuoliai. Siūlymas būtų 

pakviesti dalyvauti socialinius verslus. Jie taip pat galėtų įdarbinti jaunuolius.  

E. Deltuvaitė labai palaiko idėją dėl kriterijų, bet siūlo jais neapsiriboti. Jeigu būtų labai daug 

norinčių, tada reikėtų taikyti pirmumo kriterijų. Subsidijuoti tuos jaunuolius, kurie pateikė pirmieji 

paraiškas.  

E. Kvederis sakė reikėtų labai gerai pagalvoti apie būsimus kriterijus ir nusirodyti aiškų tikslą, 

ko yra siekiama šia programa. O tikrai tokios programos labai reikia.  

A. Valadkienė galbūt tikrai programa galėtų dalintis į abi dalis. Viena iš dalių būtų skirta 

nepilnamečiams vasaros sezono metu, o kita dalis būtų skirta studentams po pirmo kurso. Galima 

būtų suteikti galimybę atlikti apmokamą praktiką vasaros metu. Šį klausimą reikėtų kelti Klaipėdos 

miesto akademinėje taryboje.  

NUTARTA. Siūloma pavesti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai įvertinti 

galimybes sukurti jaunimo užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą.  

4. SVARSTYTA. Kiti klausimai. Dėl Jaunimo vasaros akademijos 2021 m. nuostatų 

patvirtinimo. 

A. Valadkienė informavo, kad š.m. rugpjūčio 18-20d. vyks Jaunimo vasaros akademija. Tam, 

kad būtų galima rengti dokumentacija su kitomis savivaldybėmis yra reikalinga pasitvirtinti Jaunimo 

vasaros akademijos 2021 m. nuostatus. Jų projektas tarybos nariams buvo pateiktas el.paštu. 

E. Kvederis pasiūlė pakeisti 16.7. namelyje ir palapinėje laikytis higienos normų ir 

priešgaisrinių taisyklių reikalavimo. 

NUTARTA. Patvirtinti Jaunimo vasaros akademijos 2021 m. nuostatus su 16.7 punkto 

pakeitimu.  

 

Pirmininkas Laurynas Gečius 

 

Sekretorė 

 

Aistė Valadkienė 
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