
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

KLAIPĖDOS MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

  Nr. .

Posėdis įvyko 2022 m. vasario 7d. 16.00 – 17.00 val. 

Posėdžio pirmininkas Deividas Petrolevičius, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus vyriausiasis patarėjas.

Posėdžio  sekretorė Aistė  Valadkienė,  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  Jaunimo  ir

bendruomenių reikalų koordinavimo grupės jaunimo reikalų koordinatorė (grupės vadovė)

Dalyvavo:  Laurynas  Gečius,  Eglė  Šerutytė,  Vaida  Raugelė,  Ramina  Kvekšaitė,  Agnė

Zabrynaitė,  Edmundas  Kvederis,  Deividas  Petrolevičius,  Vilius  Marauskas,  Arvydas  Cesiulis,

Jūratė Sokolova.

DARBOTVARKĖ:

1.  Dėl  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  biudžeto  lėšomis  dalinai  finansuojamos  jaunimo

programos  „Jaunimo  savanoriškos  tarnybos  plėtojimas  Klaipėdos  mieste“  2022  m.  kvotos

nustatymo;

2.  Dėl  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  biudžeto  lėšomis  dalinai  finansuojamos  jaunimo

programos „Jaunimo organizacijų  stiprinimas  ir  jaunimo politikos  plėtojimas  Klaipėdos mieste“

2022 m. kvotos nustatymo;

3.  Dėl  Klaipėdos miesto  savivaldybės  jaunimo vasaros  užimtumo ir  integracijos  į  darbo

rinką programos įgyvendinimui reikalingų lėšų nustatymo.

1.  SVARSTYTA.  Dėl  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  biudžeto  lėšomis  dalinai

finansuojamos jaunimo programos „Jaunimo savanoriškos tarnybos plėtojimas Klaipėdos mieste“

2022 m. kvotos nustatymo.

L.  Gečius  ir  E.  Šerutytė  informavo,  kad  nuo  šio  klausimo  nusišalina  ir  balsavime

nedalyvaus. 

D.  Petrolevičius  informavo,  kad  praėjusiame  posėdyje  buvo  nuspręsta  klausimą  dėl

Klaipėdos  miesto  savivaldybės  biudžeto  lėšomis  dalinai  finansuojamos  jaunimo  programos

„Jaunimo savanoriškos tarnybos plėtojimas Klaipėdos mieste“ 2022 m. kvotos nustatymo perkelti į

pirmadienio posėdį, nes reikėjo susipažinti su šiam klausimui skirta medžiaga. 

A. Valadkienė informavo, kad vadovaujantis Jaunimo iniciatyvų ir programų projektų

dalinio  finansavimo Klaipėdos  miesto  savivaldybės  biudžeto  lėšomis  tvarkos  aprašo,  patvirtinto

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. Nr. T2-24, 37 punktu <…> Programų

projektams  kvotas  JRT  arba  EJST  nustato  dvejiems  metams.  JRT  ir  (arba)  EJST  gali

rekomenduoti  kasmet  patikslinti  nustatytas  programų  projektų  kvotas,  atsižvelgdamos  į
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pristatytas  programų  projektų  ataskaitas,  Savivaldybės  strateginio  planavimo  dokumentus,

patikslintas programų projektų ateinančių metų veiklas ir išlaidų sąmatas. Todėl Jaunimo reikalų

tarybos nariai  turėtų priimti  sprendimą,  ar  kvotą palikti  tokią pačią,  kuri  buvo priimta 2021 m.

posėdyje, ar ją didinti. 

D. Petrolevičius išsakė nuomonė, kad reikėtų apsispręsti, kaip turėtume padidinti kvotą.

Ar turėtume nusistatyti procentinę išraišką nuo 60 asmenų, kurie yra užsiregistravę?

V. Marauskas informavo, kad kiekvienais metais užsiregistravusių skaičius labai kinta,

kartais būna ir 80 paraiškų. Nereikėtų prisirišti prie šio skaičiaus. 

V. Raugelė pasisakė, kad kvotą reikėtų didinti, nes praėjusiame posėdyje buvo išsakytas

poreikis. Dabar vien yra užsiregistravusių apie 60 asmenų, norinčių dalyvauti Jaunimo savanoriškos

tarnyboje, bet atsižvelgiant į dabartinę kvotą galime finansuoti tik 8 asmenis. Buvo pasiūlyta atrasti

būdą, kaip ir kiek galėtume didinti skiriamą finansavimą Jaunimo savanoriškos tarnybos programai.

Reikia apsispręsti, ar tai turėtų būti procentinė išraiška ar nustatytas konkretus skaičius, kuris nėra

pririštas  prie  JST  registracijos,  bei  nusistatytas  konkretus  laikas  iki  kada  turėtų  būti  pasiektas

tikslas. 

J. Sokolova pritarė V. Raugelei, kad būtina nusistatyti asmenų skaičių, kiek norime, kad

kiekvienais metais būtų priimta savanoriauti. 

E. Kvederis finansinė siekiamybė į tai turėtų ir vesti. Sakykime yra poreikis toks, bet jo

iš karto negalime pasiekti, bet stovėti vietoje ir tvirtinti tą pačią kvotą ir galvoti, kad mes kažkur

judame  į  priekį  –  nėra  prasmės.  Logiška  nuo  asmenų  skaičių  nustatyti  savo  siekiamybę,  kiek

kiekvienais metais norime suteikti galimybę savanoriauti ir tarkime iki 2027 m. pasiekti šį rezultatą.

V. Marauskas sakė, kad norinčių savanoriauti vidurkis yra apie 40 metams. Todėl siūlo,

kad  palaipsniui  reikėtų  siekti,  kad  galėtume  per  metus  suteikti  galimybę  savanoriauti  40-čiai

asmenų. 

J. Sokolova informavo, kad remiantis Klaipėdos miesto savivaldybės 2021-2030 metų

strateginio veiklos plano priemone 2.5.2.3. yra tikslas skatinti jaunimo savanorystę. Strateginiame

plane pažymėta, kad 2020 m. buvo 185 savanoriai, o siektina reikšmė iki 2030 m. yra 300 asmenų. 

D. Petrolevičius sakė, kad kažkur 150 asmenų per 10 metų. O kasmet apie 11,5. 

A. Valadkienė informavo, kad praėjusiais metais buvo suplanuota 2500 Eur. Tai yra 8

asmenys, nes vienam savanoriui pagal Jaunimo reikalų departamento aprašą yra skiriama 50 Eur

suma į  mėnesį.  Savanoriškos  tarnybos  trukmė yra  ne trumpiau  kaip  6 mėnesiai.  Taigi  šešiems

mėnesiams vienam savanoriui tenka 300 Eur suma. 

V. Raugelė suformavo 3 metų laikotarpyje kiekvienais metais  Jaunimo savanoriškos

tarnybos modelio programos kvotą didinti po dvylika savanorių, tai yra po 1100 Eur. 

D.  Petrolevičius  paklausė  ar  visi  Jaunimo  reikalų  tarybos  nariai  pritaria.  Nutarta

vienbalsiai. Balsavime nedalyvavo L. Gečius ir E. Šerutytė. 
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NUTARTA.  3  metų  laikotarpyje  kiekvienais  metais  Jaunimo  savanoriškos  tarnybos

modelio programos kvotą didinti po 12 savanorių, tai yra po 1100 Eur numatant 2022 m. programai

3600 Eur. Šį pasiūlymą įtraukti į 2022-2024 m. Klaipėdos miesto savivaldybės strateginį veiklos

planą ir į 2022 m. Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetą. 

2.  SVARSTYTA.  Dėl  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  biudžeto  lėšomis  dalinai

finansuojamos  jaunimo  programos  „Jaunimo  organizacijų  stiprinimas  ir  jaunimo  politikos

plėtojimas Klaipėdos mieste“ 2022 m. kvotos nustatymo.

L. Gečius ir E. Šerutytė informavo, kad nuo svarstymo ir balsavimo nusišalina. 

A. Valadkienė informavo, kad JRT nariai turi apsispręsti, ar didinti kvotą šiai programai,

ar palikti tokia pat, kuri buvo suplanuota 2021m JRT posėdyje. Vadovaujantis Klaipėdos miesto

savivaldybės  administracijos  2021  m.  balandžio  9  įsakymu  Nr.  AD1-451  programai  „Jaunimo

organizacijų stiprinimas ir jaunimo politikos plėtojimas Klaipėdos mieste“ buvo nustatyta 20 000

Eur kvota, t.y. 2021 m. – 10 000 Eur ir 2022 m.  – 10 000 Eur. 

V. Raugelė paklausė L. Gečiaus ar jūs tenkina nustatyta kvota?

L. Gečius atsakė, kad šiuo metu kvota tenkina.

D. Petrolevičius pasiūlė balsuoti  dėl programos kvotos. Siūloma programai „Jaunimo

organizacijų stiprinimas ir jaunimo politikos plėtojimas Klaipėdos mieste“ 2022 m. nustatyti 10 000

Eur kvotą.  Visi vienbalsiai pritarė. Balsavime nedalyvavo L. Gečius ir E. Šerutytė.

NUTARTA.  Programai  „Jaunimo  organizacijų  stiprinimas  ir  jaunimo  politikos

plėtojimas Klaipėdos mieste“ 2022 m. nustatyti 10 000 Eur kvotą.

3.  SVARSTYTA.  Dėl  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  jaunimo  vasaros  užimtumo  ir

integracijos į darbo rinką programos įgyvendinimui reikalingų lėšų nustatymo.

D. Petrolevičius paklausė A. Valadkienės, kiek buvo pradžioje numatyta skirti lėšų šiai

programai?  Kiek Klaipėdos rajonas skyrė lėšų?

A. Valadkienė atsakė, kad pradžioje planas buvo 60 000Eur, o vėliau svarstant biudžetą

buvo sumažinta iki 20 000 Eur ribos. Dėl Klaipėdos rajono negalinti atsakyti, nes nežino. 

A.  Zabrynaitė  informavo,  kad  prieš  du  metus  Klaipėdos  rajonas  paleido  pilotinę

programą. Joje buvo numatyta finansuoti 20 jaunuolių, tačiau poreikis buvo kur kas didesnis ir 2021

m. jau buvo finansuota 60 jaunuolių. Poreikis yra augantis ir tikrai ne visi norintys buvo priimti.

Būtų labai juokinga, jeigu Klaipėda nuspręstu finansuoti tik 20 jaunuolių, nes Klaipėda yra didesnė

negu Klaipėdos rajonas. Programa yra labai pasiteisinusi, bet jis turi sudėtingą valdymo procesą,

nes Jaunimo reikalų koordinatorius turi sužiūrėti visus jaunuolius ir įmones. Reikia atsižvelgti į tai

ar turėsime tam žmogiškųjų išteklių. 

D.  Petrolevičius  sakė,  kad  poreikis  buvo  teikiamas  atsižvelgiant  į  kitų  savivaldybių

pavyzdį. 

L. Gečius sakė, kad turbūt Savivaldybės administracija planuoja teikti paraišką Jaunimo

reikalų departamentui. Ar čia lėšos yra planuojamas, kartu su departamento pinigais?
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A.  Valadkienė  informavo,  kad  lėšos  planuojamos  tik  iš  Savivaldybės  biudžeto,  bet

paraišką planuojame teikti. 

V. Raugelė paklausė ar tai yra kita priemonė ar tą pati?

A.  Valadkienė  atsakė,  kad  ta  pati  priemonė.  Jaunimo reikalų  departamentas  suteikia

galimybę gauti Savivaldybės papildomą finansavimą įgyvendinti Jaunimo užimtumo ir integracijos

į  darbo rinka  vasaros  metų  programą,  jeigu  Savivaldybė  yra pasitvirtintus  programos  aprašą  ir

nusimačius lėšas. Jaunimo reikalų departamento suteikiama suma  yra apie 15 000 Eur. 

V. Raugelė turėtume atkreipti dėmesį į tai, kad esame trečias pagal dydį miestą. Jaunimo

ir įvairių įmonių mieste yra tikrai nemažai. Planuoti 20 jaunuolių yra tikrai per mažas skaičius. Vien

Klaipėdos mieste 14-19 m. jaunuolių yra apie 7 000. 

A. Cesiulis sakė, kad skaičių didinti reikia vienareikšmiškai. 

V. Raugelė siūlo finansuoti bent 100 jaunuolių. 

E. Kvederis sakė, kad šią priemonę tikrai palaikė ir Akademinių reikalų taryba ir tikrai

reikėtų finansuoti bent 100 jaunuolių. 

V. Raugelė pasiūlė kiekvienais metais Klaipėdos miesto savivaldybės jaunimo vasaros

užimtumo  ir  integracijos  į  darbo  rinką  programos  metu  finansuoti  100 jaunuolių,  bet  po  metų

grįžtant ir įsivertinant programos rezultatus.

D. Petrolevičius pasiūlė balsuoti už šį siūlymą. Visi pritarė vienbalsiai.

NUTARTA. Klaipėdos miesto savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į

darbo rinką programos metu finansuoti 100 jaunuolių, bet po metų grįžtant ir įsivertinant programos

rezultatus.  Numatant  2022  m.  skirti  73  00  Eur  finansavimą. Siūlymą  įtraukti į  2022-2024  m.

Klaipėdos miesto savivaldybės strateginį veiklos planą ir į 2022 m. Klaipėdos miesto savivaldybės

biudžetą.

Posėdžio sekretorius Aistė Valadkienė

Posėdžio pirmininko pavaduotojas, 
pavaduojantis posėdžio pirmininką

Deividas Petrolevičius
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