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LABAS
Šūkis „Choose Klaipėda“ atsirado dar tada, kai Klaipėdos jauni ir veržlūs 
žmonės svajojo savo pačių pastangomis keisti miestą. Tuo tarpu, 2018 metais 
paskelbus Klaipėdą Europos jaunimo sostine, svajonė tapo galimybe.

2020–2021 metais įgyvendinta projekto programa subūrė daugiau kaip 150 
000 jaunų žmonių ne tik iš Klaipėdos ir kitų Lietuvos miestų, bet ir iš visos 
Europos. Ši jaunimo bendruomenė ir buvo pagrindinis projekto įgyvendini-
mo variklis pradedant idėjų generavimu, sprendimų priėmimu ir baigiant 
veiklų įgyvendinimu. Tokia saugi terpė kurti, veikti ir atskleisti savo potencia-
lą leido miestą pamatyti kitomis akimis – jauno žmogaus akimis.

Iš daugiau nei 250 skirtingų veiklų sudaryta programa, padėjo sukurti tvir-
tą pagrindą, tolimesniam savanorystės įvaizdžio stiprinimui. Taip pat sutei-
kė daugiau galimybių jaunimui išreikšti savo balsą priimant sprendimus bei 
vystant dialogą tarp miesto valdžios atstovų ir jaunų žmonių.
Visa tai davė daugiau laisvės, paskatino verslumą bei jo galimybes ir tuo pa-
čiu leido kurti jaunatvišką miesto įvaizdį be stereoptipų. 

Nors kartu nuveikėme labai daug, tačiau trokštame dar daugiau. Tad mies-
tas ir toliau skatina „Rinktis Klaipėdą“ ir tęsti pradėtus darbus. Tikime, kad 
su šiuo nauju miesto jaunimo judėjimu galime jaunimą skatinti domėtis ir 
dalintis informacija apie tai, ką Klaipėdoje įmanoma veikti, kurti, kaip galima 
save realizuoti.

Taigi skaitydamas šį žurnalą tikrai gali pasikrauti motyvacijos iš Klaipėdos ir 
„Klaipėda - Europos jaunimo sostinė 2021“ projekto dalyvių, kurie yra puikus 
pavyzdys, kaip reikia siekti savo tikslų, realizuoti idėjas ir tai daryti ne tik savo, 
bet ir kitų labui. 

VISKAS, KAS AKTUALU ŠIANDIENĄ RASITE ČIA: 

WWW.CHOOSEKLAIPEDA.EU

#Chooseklaipeda

#Chooseklaipeda #Chooseklaipeda

#Chooseklaipeda
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pos Komisijos narys, ar programuotojas, 
ar medikas, ar mokytojas – universalios 
savybės reikalingos kiekviename darbe. 

Pirma, nesikratyti darbo ir dėti visas pa-
stangas į tai, ką darai. Tai buvo mano 
atveju – aš niekada neskaičiavau darbo 
valandų nė vienoje savo darbovietėje. Aš 
tikiu, kad sėkmė neateina, nes jos lauki. 
Sėkmė ateina tada, kai dirbi dėl jos.

Antra, tikėjimas ne tik savimi, bet ir tuo, 
ką darai. Jūs turite teisę galvoti, kad aš 
naivus, bet nuoširdžiai tikiu, kad Lietu-
va yra inovatyvi, kūrybingų, sąžiningų ir 
protingų žmonių pilna šalis – jie keičia 
ir keis pasaulį. Aš tikiu, kad Europa gali 
būti klimatui neutralus žemynas – ne 
per ateinančius metus, žinoma, bet per 
ateinančius dešimtmečius tai tikrai. Ir 
kai tuo tiki, tai tave skatina veikti ta lin-
kme ir įdėti savo indėlį.

Trečia, galvoti, kaip tavo sprendimai, pa-
sisakymai, iniciatyvos paveiks žmones. 
Kitaip tariant, reikia devynis kartus pa-
matuoti – dešimtą kirpti, o ne atvirkščiai.

Kaip manote, kodėl svarbus Europos 
identitetas šaliai ir jos jaunimui?

Europos identitetas man pirmiausia 
reiškia pagarbą žmogui, jo teisei kur-
ti savo ateitį, laisvei reikšti savo mintis, 
puoselėti savo kultūrą.

Rusijos agresija prieš Ukrainą man yra 
geriausias įrodymas, kad pasauliui rei-
kia daugiau europietiškos, vakarietiškos 
minties ir vertybių, nes tai yra dviejų skir-
tingų civilizacijų susidūrimas. Ukrainos 
žmonės šiandien yra europietiškų verty-
bių saugotojai, žūstantys už Vakarų pa-
saulio idealus. Tuo tarpu agresorius, karo 
nusikaltėliai – nuo eilinio iki Prezidento 
– yra gyvuliai, tęsiantys Aukso Ordos tra-

Neretai didžiausiu įkvėpimu jaunimui 
tampa sėkmingi pavyzdžiai. Vienas jų – 
Virginijus Sinkevičius – jauniausias visų 
laikų ministras Lietuvoje, o dabar jis 
jauniausias eurokomisaras, atsakingas 
už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę. 
Šis žmogus įpareigotas surasti spren-
dimų, kaip išspręsti Europą užklupusią 
ekologijos krizę.

Su juo kalbėjomės ne tik apie eurokomi-
saro darbą, bet ir apie jaunimą, jo ak-
tyvumą ir pilietiškumo svarbą kasdieni-
niame gyvenime.

Kaip manote, kokie svarbiausi gyveni-
mo pasirinkimai atvedė Jus, kaip  eu-
rokomisarą, į Europos komisiją?

Kai kalbame apie karjerą ir netgi gyve-
nimą keičiančius įvykius, pernelyg sudė-
tinga tai paaiškinti vienu ar dviem pasi-
rinkimais, nes atrodo, kad iki to, kur esi, 
vienaip ar kitaip ėjai visą gyvenimą. Bet 
iki šiol manau, kad svarbiausias spren-
dimas, kokį esu padaręs savo gyveni-
me, yra grįžti į Lietuvą. Baigęs mokyklą 
išvažiavau studijuoti į užsienį. Baigiau 
universitetus Jungtinėje Karalystėje ir 
Nyderlanduose, išvykau dirbti į Vašing-
toną. Ir vienu metu nusprendžiau grįžti 
į Lietuvą. Tuo metu net negalvojau ir ne-
svajojau nei apie politiką, nei juo labiau 
apie darbą Europos Komisijoje, tačiau jei 
nebūčiau grįžęs į Tėvynę, visko, kas nu-
tiko po to, tikriausiai nebūtų. Todėl dar 
būdamas ministru visada visiems jau-
niems žmonėms sakydavau, kad Lietuva 
yra geriausia šalis kurti ir siekti karjeros. 
Ir šiandien dar kartą galiu tai pakartoti.

Kokias savo charakterio savybes iš-
skirtumėte, kaip svarbiausias būda-
mas eurokomisaru?

Sakyčiau, kad nėra skirtumo, ar esi Euro-

LIETUVA – GERIAUSIA 
ŠALIS KURTI IR SIEKTI 
KARJEROS

INTERVIU SU VIRGINIJUMI SINKEVIČIUMI
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dicijas ir neturintys jokios pagarbos nei 
savo, nei kitos tautos žmonių gyvybėms. 
Todėl aš, kaip pilietis, noriu, kad mano 
šalis ir jos žmonės būtų europiečiai, puo-
selėjantys pamatines žmogaus teises, 
mylintys Lietuvą ir jos laisvę, gerbiantys 
kitus.

Ką atsakytumėte jaunam žmogui, ku-
ris mano, jog dalyvavimas miesto pi-
lietiniame ar socialiame gyvenime ne-
turės jokios reikšmės?
 
Nereikia nuvertinti savęs ir savo pilieti-
nių galių. Žmogus yra kiekvieno pokyčio 
ašis. Pavyzdžiui, Europos žaliasis kursas 
– t. y. visa su aplinkosauga ir klimato kri-
zės sprendimu susijusi politika – ir kilo iš 
to, kad planetos ateičiai neabejingi žmo-
nės, ypač jaunimas, išėjo į gatves reika-
laudami pokyčio. Tas spaudimas politi-
kams, visuomenės aktyvumas ir noras 
keistis patiems lėmė tai, kad šiandien 
aplinkosauga yra vienas svarbiausių Eu-
ropos Sąjungos ilgalaikių prioritetų. Ir tai 
piliečiai pasiekė Europos mastu. Miesto 
ar miestelio lygmeniu pasiekti pokyčius 
yra netgi lengviau. Galbūt tie pokyčiai 
gali atrodyti mažesni nei Europos ža-
liasis kursas, tačiau jie nėra menkesni. 
Aplinkosaugos, klimato kaitos, socialinių 
ar ekonominių problemų sprendimas 
pirmiausia prasideda nuo bendruome-
nių. Kiekvieno žmogaus indėlis į globa-
lių problemų sprendimą yra svarbus, 
kiekvienos bendruomenės – neįkainoja-
mas.

Kaip manote, kuo svarbios tokios inici-
atyvos, kaip Europos jaunimo sostinės 
titulas, tokiems miestams, kaip Klai-
pėda?

Man atrodo, kad iš tiesų svarbiausia yra 
ne tie metai, kai Klaipėda buvo Europos 
jaunimo sostinė. Svarbiausia, kas lieka 
po to. Juk tokios iniciatyvos pirmiausia 
yra ne koncertai ir renginiai (nors ir tai 
svarbu), o postūmis pagalvoti apie savo 
miestą – kokį mes jį norime matyti, Jūsų 

atveju – kaip jį padaryti patrauklesnį jau-
niems žmonėms. Svarbiausia, kad po 
visų pasirodymų ir fejerverkų išliktų tikė-
jimas savo puikiu miestu, kad toliau aug-
tų noras gyventi ir kurti jame – ne nauji 
pastatai ar suremontuoti šaligatviai pa-
daro miestą nuostabų. Tai svarbu, bet 
ne svarbiausia. Žmonės ir ta atmosfera, 
kurią jie sukuria, miestą padaro tokį, kur 
norisi grįžti.

Ko palinkėtumėte Klaipėdos ir visos 
Lietuvos jaunimui?

Būkite savo miesto ir savo šalies šeimi-
ninkai. Meras, ministras ar komisaras 
nėra Jūsų vadovai, jie yra tam, kad Jums 
tarnautų. Nuo visuomenės politinio už-
sakymo priklauso, apie ką tądien galvos 
ir kokias problemas spręs Jūsų išrinkti 
žmonės. Todėl būkite aktyvūs ne tik per 
rinkimus. Išsakykite pilietinę poziciją, kai 
to reikia. Nesidrovėkite, būkite aktyvūs 
politiniame bei socialiniame lauke. Tik 
nuo Jūsų priklauso, kaip atrodys Jūsų 
šalis ir Jūsų miestas.
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ERASMUS+ 
PROGRAMA

WWW.ERASMUS-PLIUS.LT 

„Erasmus+“ yra Europos Sąjungos rė-
mimo programa, suteikianti mokymo-
si ir tobulėjimo galimybių įvairaus am-
žiaus, statuso, profesijų asmenims bei 
galimybę įvairioms organizacijoms, 
įstaigoms, institucijoms įgyvendin-
ti programos kriterijus atitinkančius 
projektus.

Pavieniai asmenys pasinaudodami 
programa gali įgyti tarptautinės pa-
tirties: studijuoti, kelti kompetencijas, 
tobulėti neformaliojo ugdymo būdu – 
užsienyje, tarptautinėje bendruome-
nėje.
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dirbančioms organizacijoms, savanorys-
tei. Taip pat rūpinamasi, kad mieste at-
sirastų ir veiktų atvirieji jaunimo centrai 
ar erdvės, kad būtų dirbama su jaunimu 
gatvėje. Jaunimo reikalų koordinatorius 
kviečia jaunuolius dalyvauti įvairiuose 
renginiuose, susitikimuose su savivaldy-
bės politikais ir administracija, stengiasi 
išgirsti jaunimo nuomonę ir padėti įgy-
vendinti siūlymus. 

Kaip reikia tapti jaunimo reikalų koor-
dinatoriumi?

Jaunimo reikalų koordinatorius, kaip 
valstybės tarnautojas, turi turėti aukštą-
jį išsilavinimą bei patirties įgyvendinant 
projektu. Jos prireikia ir nevyriausybi-
niame sektoriuje. Kiekviena Lietuvos sa-
vivaldybė turi po vieną jaunimo reikalų 
koordinatorių. Juo galima tapti dalyvau-
jant savivaldybės rengiamuose konkur-
suose.

Kokiomis savybėmis turi pasižymėti 
žmogus, dirbantis šioje sferoje?

Jaunimo reikalų koordinatorius turi tu-
rėti analitinio mąstymo gebėjimų, turi 
būti komunikabilus, gebėti rinkti ir siste-
minti informaciją. Taip pat reikia inicia-
tyvumo, darbštumo. Svarbu būti ir diplo-
matiškam.  

Kaip sumanėte tapti jaunimo reikalų 
koordinatore? Gal prieš tai visiškai ne-
buvote susijusi su šia sritimi? Jei taip, 
tai kas Jus atvedė į šį kelią?

Prieš įsidarbindama savivaldybėje ak-
tyviai savanoriavau Klaipėdos jaunimo 
organizacijų asociacijoje „Apskritasis 
stalas“, buvau jos tarybos narė. Taip pat 
aktyviai savanoriavau ir  kultūros srity-
je, kuravau projektą „Kino klubas 8 1/2“. 
Baigusi viešojo administravimo studi-
jas Klaipėdos universitete dirbau Užim-
tumo tarnybos jaunimo darbo centre 
Palangoje. Paskui pasitaikė galimybė 
dalyvauti konkurse į vyr. specialisto vie-

Jaunimo reikalų koordinatorius – tai 
žmogus, padedantis jaunimo balsui pa-
siekti miesto savivaldybes ir kitas aukš-
tesnes įstaigas. Klaipėdoje šias pareigas 
užima Aistė Valadkienė, kurią į tokią 
pareigybę atvedė pats likimas. Aišku, 
dabar ji turi užsibrėžusi rimtų tikslų – jie 
ateityje tikrai džiugins jaunimą. 

Kaip paprastai paaiškintumėte, kas 
yra jaunimo reikalų koordinatorius? 
Kokias funkcijas jis atlieka?

Jaunimo reikalų koordinatorius papras-
tais žodžiais tariant yra tarpininkas tarp 
savivaldybės, politikų ir jaunų žmonių. 
Jis padeda šioms dviem pusėms susikal-
bėti ir išgirsti vieną kitą. Jaunimo reikalų 
koordinatoriaus funkcijos yra įgyvendin-
ti nacionalinės jaunimo politikos kryptis 
savivaldybėje, kurti ir įgyvendinti savival-
dybės jaunimo politikos priemones, pro-
gramas, analizuoti su jaunimu susijusius 
duomenis, statistiką, kuruoti jaunimo 
reikalų tarybą, užtikrinti jaunų žmonių 
įtraukimą į sprendimų priėmimą. 

O koks pagrindinis šios profesijos dar-
bas?

Visų pirma jaunimo reikalų koordinato-
rius nėra profesija. Tai yra pareigybė. Visi 
jaunimo reikalų koordinatoriai Lietuvoje 
yra valstybės tarnautojai. Pagrindinis jų 
darbas rūpintis, kad savivaldybėje būtų 
įgyvendinama jaunimo politika, finan-
suojamos jaunimo ir su jaunimu dir-
bančios organizacijos, rūpintis jaunuolių 
užimtumu, skatinti savanorystę, kurti 
įvairias paslaugas jaunimo užimtumui 
didinti. 

Kuo ši pareigybė yra naudinga jauni-
mui, dar tiksliau Klaipėdos miesto jau-
nimui?

Jaunimo reikalų koordinatorius savival-
dybėje kuria įvairias programas, susi-
jusias su jaunų žmonių užimtumu. Jis 
užtikrina finansavimą jaunimo ir su juo 

INTERVIU SU AISTE VALADKIENE

KARTAIS REIKIA ĮRODYTI, 
JOG JAUNIMO POLITIKA – 
RIMTAS DALYKAS
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JAUNIMO 
LINIJA

PASIKALBĖKIME

POKALBIAI INTERNETU: WWW.JAUNIMOLINIJA.LT
TELEFONU: 8 800 28888

JAUNIMO LINIJA - EMOCINĖS PARAMOS LINIJA, 
KLAUSANTI IR GIRDINTI ŽMONES, KAD NĖ VIENAS NEBŪTŲ 

PALIKTAS VIENAS.
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tą savivaldybėje darbui su bendruome-
nėmis ir jaunimu. Laimėjusi konkursą 
tapau buvusios jaunimo reikalų koordi-
natorės padėjėja. Po mėnesio ši jaunimo 
reikalų koordinatorė nusprendė pereiti į 
kitą skyrių ir man buvo pasiūlyta užim-
ti jos vietą. Taip tapau jaunimo reikalų 
koordinatore. Niekada negalvojau, kad 
dirbsiu tokį darbą, nes visada labiau 
traukė kultūra, tačiau gyvenimas pasi-
suko jaunimo politikos linkme. 

Kas Jus labiausiai žavi dirbant jaunimo 
reikalų koordinatore? Kodėl?

Mane labiausiai žavi tai, kad šiame darbe 
nėra monotonijos. Vis susipažįstu su jau-
nais žmonėmis, dalyvaujame įvairiuo-
se renginiuose, mokymuose. Netrūksta 
galimybių įgyvendinti daug naujų pro-
jektų, nuvykti ir pasimokyti kitų šalių 
praktikų. Taip pat čia yra nemaža laisvės 
kūrybai. Kuriame ir įgyvendiname įvai-
rias programas, skirtas jauniems žmo-
nėms. 

Kokie, Jūsų nuomone, yra patys sun-
kiausi iššūkiai dirbant šį darbą? Kaip 
su jais susitvarkote?

Didžiausias iššūkis yra toks, kad kartais 
reikia įrodyti savivaldybės politikams, 
kad jaunimo politika yra rimtas dalykas, 
o ne laisvalaikio užimtumas. Tenka ne-
retai spręsti tarp jaunimo ir politikų at-
siradusias problemas, stengtis, kad būtų 
teikiamas atitinkamas finansavimas. 
Taip pat yra labai didelės darbo apimtys, 
bet, kai darbas yra mėgstamas, laiko ne-
skaičiuoju.

Kaip Jūs apibūdintumėte šiuolaikinį 
jaunimą?

Šiuolaikinis jaunimas nebemėgsta prisi-
rišti prie veiklos ar įsipareigoti organiza-
cijoms. Pastebiu, kad jauni žmonės nori 
trumpalaikės veiklos. Tačiau jie labai ge-
rai žino, kad gali daryti įtaką įvairiems 
sprendimams, yra smalsūs, iniciatyvūs ir 
inovatyvūs. 

Ar Klaipėdos jaunimas noriai įsitraukia 
į įvairias organizuojamas veiklas? Gal 
turite kokių pavyzdžių?

Manau, kad taip. Svarbiausia yra orga-
nizuoti įdomias veiklas. Klaipėdoje še-
šiose gimnazijose yra įgyvendinamas 
dalyvaujamasis biudžetas, kurio metu 
moksleiviai teikia iniciatyvas mokyklos 
administracijai ir paskui jas įgyvendina. 
Mačiau labai daug gražių pavyzdžių, kai 

patys gimnazistai atsinaujina mokyklos 
erdves arba pasipildo mokyklos inven-
torių būtinai veiklai. Taip pat yra aktyvių 
jaunimo organizacijų, kurios įgyvendina 
puikius projektus, organizuoja diskusi-
jas, mokymus. Ir visa tai daro jauni žmo-
nės. 

Ko iš Klaipėdos jaunimo koordinato-
riaus jaunimas gali tikėtis ateityje?

Tikiuosi, kad ateityje pavyks užtikrinti 
daugiau programų, susijusių su lyderys-
tės ir verslumo didinimu, taip pat įsteig-
sime daugiau jaunimo erdvių, skatinsi-
me jaunimą būti pilietiškus ir dalyvauti 
organizacijų veikloje. Taip pat sieksime 
didinti savanorystės finansavimą. 

Gal turite kokį nors asmeninį tikslą, 
kuris yra susijęs su šia profesija ir bus 
siekiamas ateityje?

Mano tikslas, kad savivaldybės politikai 
jaunimo politiką pripažintų taip pat kaip 
ir kitų sričių. Tikslas toks, kad jaunimo 
politikos įgyvendinimas Klaipėdoje būtų 
pavyzdys ne tik kitiems Lietuvos mies-
tams, bet ir visai Europai. 

Jei turi klausimų, į kuriuos nežinai at-
sakymų, Aistė gali tau padėti. 

Jaunimo reikalų koordinatorė
AISTĖ VALADKIENĖ

Tel.: 8 46 39 60 64 
El. p.: aiste.valadkiene@klaipeda.lt 
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda,
204 kabinetas

AISTĖ VALADKIENĖ
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Daugybei jaunų žmonių vis aktualesnės 
tampa globalios, o ne tik Lietuvai būdin-
gos problemos. Vis dėlto tinkamų įran-
kių, kuriais jaunimas galėtų įgyvendinti 
norimus pokyčius, neretai dar trūksta. 
Negana to, dažnai jaunimas susiduria ir 
su skeptišku požiūriu į jų idėjas. projek-
to „Klaipėda – Europos jaunimo sostinė 
2021“ platformos „Dialogai“ tikslas – plė-
toti Klaipėdos jaunų žmonių politinį raš-
tingumą, aktyvinti jaunimo dalyvavimą 
pilietiniuose procesuose, ugdyti vietos, 
nacionalinės ir tarptautinės jaunimo 
politikos suvokimą ir plėtoti jos pripaži-
nimą. Ir toliau siekiame, kad Klaipėdos 
jaunimas būtų išgirtsas, naudojamos ki-
tos priemonės, skatinimas dalyvauti ren-
giniuose, iš kurių galėtų parsivežtą gerą-
ją patirtį ir informaciją pritaikyti savo ir 
miesto gerovei. Džiaugiamės sukurta 
miesto jaunimo politikos strategija, kuri 
padės užtikrinti mūsų veiklų tęstinumą. D

IA
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A
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ŽINAU VISKĄ – jaunimui skirta organiza-
cija, kurio pagrindinis tikslas yra konsul-
tavimas ir informavimas, siekiant padėti 
jauniems žmonėms susiorientuoti įvai-
riose jų gyvenimo srityse bei skatinti sa-
varankiškumą priimant sprendimus.

ŽINAU 
VISKĄ
WWW.ZINAUVISKA.LT

TEL.: 8 659 55153
EL. P.: INFO@ZINAUVISKA.LT 

Organizacijos komanda teikia informa-
ciją įvairiomis, aktualiomis temomis: 
studijas, savanorišką veiklą, praktiką, fi-
nansinį raštingumą, jaunimo politiką ir 
kita.
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siribotų vien tik faktų kalimu. Nors mano 
jau minėti autoriai Delli Carpini ir Keeter 
politinį raštingumą siaurąja politinio iš-
prusimo prasme apibūdino būtent kaip 
„faktinės informacijos apie politiką dia-
pazoną, saugomą ilgalaikėje žmogaus 
atmintyje“, visgi labai svarbu ir bent mi-
nimaliai išmanyti, kaip įgytas faktines ži-
nias galima taikyti praktikoje.

Nors švietimo sistemoje dažnai madin-
ga kartoti, kad ugdymas prasideda dar 
šeimoje, tačiau politinio raštingumo ge-
bėjimus šeimose nėra taip lengva įgyti. 
Šiandien viešoje erdvėje gana dažnai 
matau, jog politinis raštingumas yra ta-
patinamas su pilietiniu ugdymu. Aišku, 
pilietinis ugdymas yra gera pradžia, geri 
pamatai politiniam raštingumui ugdyti. 
Kiek teko analizuoti mokyklines ugdy-
mo programas – šiandien mokiniams 
yra pateikiami visi reikalingi baziniai 
faktai, kad baigusieji mokyklas galėtų 
save vadinti politiškai išprususiais as-
menimis. Deja, ne visiems pasiseka su-
kauptus faktus paversti tinkamais ge-
bėjimais. Tai būtų galima palyginti su 
matematika – tikriausiai dauguma mo-
kykloje mokėmės tikimybių teorijos ar 
garsiųjų sinusų / kosinusų, tačiau kiek 
iš mūsų galėtume paskui juos pritaiky-
ti praktiškai? Žinoma, ne kiekvienam to 
ir prireikia. Tuo tarpu įgytos politikos ži-
nios būtinos, tarkim, per rinkimus, kurie 
vyksta ne taip jau ir retai. 

Gera pradžia politiniam raštingumui ug-
dyti yra Konstitucijos praktinio taikymo 
išmanymas. Man atrodo, kad dalis visuo-
menės su holivudinių filmų pagalba ga-
lėtų gana neblogai pakomentuoti JAV 
Konstitucijos pirmąją ar penktąją patai-
sas ir jų veikimą. Bet ar Lietuvos Respu-
blikos Konstitucijos išmanymas siekia 
bent tokį lygį?

Politinis raštingumas – viena iš svar-
biausių sričių, kurią turėtų ugdyti ir do-
mėtis jauni žmonės. Deja, naujausi tyri-
mai rodo, jog politinio raštingumo lygis 
tarp jaunimo – žemas. Apie politikos 
suvokimo svarbą ir aktyvų dalyvavimą 
politiniame, visuomeniniame gyveni-
me kalbėjomės su Klaipėdos universi-
teto Viešojo administravimo ir Politikos 
mokslų katedros lektore Gabriele Ga-
brielė Burbulyte-Tsiskarishvili.

Trumpai apibrėžkite, kas yra politinis 
raštingumas ir kokia jo svarba mūsų 
visuomenėje?

Glausčiausias politinio raštingumo api-
būdinimas toks: tai politikos ir politinių 
procesų išmanymas. Pasaulyje atlieka-
mi labai įvairių apimčių politinio raštin-
gumo tyrimai. Kai kurie jų (pvz., viena 
žinomiausių Delli Carpini ir Keeter pa-
siūlyta penkių klausimų politinių žinių 
patikrinimo skalė) apsiriboja einamų-
jų politinių procesų bazinio išmanymo 
tyrimu (ir dažniausiai yra apibūdinami 
kaip politinio išprusimo tyrimai), kiti ap-
ima platesnį ir gilesnį žinių bei prakti-
nio procesų išmanymo patikrinimą. Ka-
dangi demokratinėse valstybėse šalies 
gyventojai per rinkimus savo gyvenimą 
patiki nedideliam būriui atstovų, natū-
ralu, kad politinių procesų išmanymas 
tiesiogiai nulemia gyventojų pasirinki-
mą bei gebėjimą stebėti ir kontroliuoti 
jau išrinktus atstovus. Kitaip sakant, mes 
kalbame apie valdžios kokybę. Deja, ne 
tik Lietuvoje, bet ir daugelyje pasaulio 
valstybių politinis gyventojų raštingu-
mas yra tema, išstumta į paraštes. 

Kada ir nuo ko pradėti politinio raštin-
gumo ugdymą?

Niekada nėra per anksti ugdyti politinį 
raštingumą. Labai svarbu, kad tai neap-

POLITIKA NĖRA TIK 
FAKTAI – JOJE REIKIA 
DALYVAUTI

INTERVIU SU GABRIELE 
BURBULYTE-TSISKARISHVILI
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Pastarųjų metų tyrimai parodė, jog 
jaunimo politinio raštingumo lygis že-
mas. Kaip manote, kokios pagrindinės 
to priežastys?

Priežasčių, matyt, visgi reikėtų ieško-
ti švietimo sistemoje. Nors mokiniams 
faktų pateikiama labai daug, tačiau 
nėra ugdomos šitų faktų praktinio taiky-
mo kompetencijos. Tik prasidėjus karui 
Ukrainoje buvo atkreiptas dėmesys, kad 
yra didelės problemos su pilietiniu ug-
dymu (tam skiriama per mažai pamokų, 
dirba neturintys pakankamos kompe-
tencijos mokytojai, trūksta metodinių 
priemonių ir t. t.). Taigi politinio raštin-
gumo srityje situacija yra panaši. Matyt, 
ir daliai ugdytojų trūksta turimų faktų, 
praktinio taikymo kompetencijų. 

Kokie sprendimai skatintų jaunus 
žmones domėtis politika ir politiniais 
procesais?

Vienareikšmiai – tik sąlygų jaunimui da-
lyvauti veikloje sudarymas. Jei pačioje 
Nepriklausomybės pradžioje tikriausiai 
kiekviena rimtesnė politinė jėga turėjo 
ir savo jaunimo padalinį, tai vėliau tokie 
padaliniai natūraliai pradėjo nykti dėl 
itin aukšto amžiaus cenzo būti išrink-
tiems į šalies Parlamentą ar savivaldybių 
tarybas. Šiandien situacija yra pagerėju-
si – jaunimui atsiveria galimybės, tačiau 
turės praeiti dar kiek laiko, kad jaunimo 
dalyvavimas išjudėtų iš sąstingio taško. 
Vėlgi, jei mokyklose tik kalami faktai ne-
parodant, kaip jie veikia kasdienį žmo-
nių gyvenimą, tada tiek patys faktai, tiek 
ir pati politika tampa jaunuoliui labai ne-
įdomi ir netgi atgrasi. Kažkodėl matau 
čia labai daug paralelių su matematika. 

Esate Klaipėdos universiteto Viešo-
jo administravimo ir Politikos mokslų 
katedros lektorė. Kokias tendencijas 
savo praktikoje pastebite Jūs?

Matau dvi esmines problemas – tai ne-
gebėjimas praktiškai pritaikyti moky-
kloje įgytas žinias bei kritinio mąstymo 
trūkumas. Politika yra labai dinamiška 
sritis. Čia nėra juoda balta, o daug esa-
ma įvairių atspalvių. Politika – tai gebėji-
mas pasiekti susitarimą, kompromisą. O 
tai reiškia, kad turime gebėti ne tik klau-

syti, bet ir išgirsti, ką sako skirtingos po-
litinių procesų dalyvių pusės. Deja, da-
lies visuomenės (sakyčiau, kad gal net ir 
daugumos) gebėjimai išgirsti bei kom-
promisų ieškojimai yra itin minimalūs.

Kokį indėlį, Jūsų nuomone, projektas 
„Klaipėda – Europos jaunimo sosti-
nė 2021“ paliko pasibaigus titulo me-
tams?

Šis projektas – tai pats geriausias daly-
kas, kuris galėjo nutikti Klaipėdai. Tik 
su projekto pagalba Klaipėdos mieste 
buvo galima pradėti ne tik kalbėti, bet ir 
praktiškai veikti siekiant padidinti jauni-
mo politinio raštingumo gebėjimus. Be 
abejo, tai buvo tik pradžia, nes jau supla-
nuotos naujos veiklos, kurios, tikėtina, ir 
Lietuvos mastu padės išjudinti diskusi-
jas apie politinį raštingumą.

GABRIELĖ 
BURBULYTĖ-TSISKARISHVILI
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Klaipėdos jaunimo forumas – nauja plat-
forma skirta jauniems klaipėdiečiams. Ji 
suteiks galimybę išsakyti savo nuomonę 
rūpimomis temomis, kelti klausimus, 
kartu veikti ir ieškoti sprendimo būdų, 
kylantiems iššūkiams su kuriais mieste 
susiduria jauni žmonės. Taip pat foru-
mo metu bus galima daugiau sužinoti 
ir apie kitas Klaipėdos mieste jaunimui 
siūlomas galimybes, projektus. 
Stebėk chooseklaiped.eu Facebook, Ins-
tagram platformas ir sužinok, kada arti-
miausiu metu  galėsi sudalyvauti Klaipė-
dos jaunimo forume. Ir nesvarbu ateisi 
vienas(-a) ar su draugu, bendraminčių 
čia tikrai netrūks – forumas vyks du kar-
tus per metus: rudenį ir pavasarį. 

Geriausias būdas būti išgirstam.

Būk pokyčių dalimi. 



21

ŽALIASIS 
KORIDORIUS 

JAUNIMUI

PASLAUGOS TEIKIAMOS 14-29 METŲ JAUNUOLIAMS, 
VŠĮ JŪRININKŲ SVEIKATOS CENTRE.

ADRESAS: TAIKOS PR. 46

TEL. NR.: +370 640 93341

Nemokamos, nediskriminuojančios, kon-
fidencialios konsultacijos su gydytojais 
bendrosios, reprodukcinės, psichinės svei-
katos,  sveikos gyvensenos įpročių ugdy-
mo, lytinio brendimo, lytiškai plintančių 
infekcijų ir kitomis temomis.
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daug įvairiausių pranešimų apie Lietuvą, 
jaunimo politiką Lietuvoje ir daug kitų. 
Tokios tarptautinės konferencijos leidžia 
dalintis patirtimi, idėjomis, įžvalgomis ir 
tai puiki proga užmegzti naujus ryšius.

Ar jaunimas noriai ir aktyviai jungiasi 
prie organizuojamų projektų, domisi 
jiems suteikiamomis galimybėmis ir 
pakankamai jas išnaudoja?

Išties sunkiai. Nors atrodo, jog informa-
cija yra pasiekiama ir skleidžiama, ta-
čiau visuomet iškyla spragos, kuomet 
informacija nepasiekia jaunimo tinka-
mu metu ir šis negali aktyviai įsitraukti 
į organizuojamas veiklas. Džiaugiuosi 
projektu „Klaipėda - Europos jaunimo 
sostinė 2021“, kadangi jis leido jauni-
mui pamatyti, kiek daug renginių iš tie-
sų vyksta. Dėl šios priežasties, daugiau 
žmonių pradėjo įsitraukti į organizacijas, 
jų veiklas bei projektus.

Jums pačiai tenka daug bendrauti su 
jaunais žmonėmis – kas jiems labiau-
siai įdomu, aktualu, ko galbūt jiems 
trūksta Klaipėdoje?

Daugelis jaunų žmonių teigia, jog Klai-
pėdoje nėra ką veikti. Nėra viešų erdvių, 
į kurias jie galėtų ateiti ir pabūti, nėra 
saugių parkų, kur jaunimas galėtų rink-
tis (šiuo metu parkai yra labiau pritaikyti 
mažiems vaikams arba juose jaučiamasi 
nesaugiai). Kalbant apie studijas, dauge-
lis išvažiuoja po mokyklos baigimo, nes 
Klaipėdoje nėra studijų programų arba 
jos yra nekokybiškos. Tai dar viena prie-
žastis, kodėl jaunas žmogus palieka Klai-
pėdą ir nemato priežasčių pasilikti. Jau-
nimui yra įdomūs nauji dalykai –  nauji 
potyriai, naujos pažintys, naujos galimy-
bės. Jiems taip pat rūpi gamta – jos iš-
saugojimas, tausojimas bei tvarumas.

Dažnai girdime, jog nuo jaunimo, jų 
darbų priklauso ateitis, todėl labai svar-
bu ne tik juos skatinti ir motyvuoti, bet ir 
išgirsti. Apie jaunus žmones šiandien – jų 
poreikius, lūkesčius ir pasirinkimus, kal-
bėjomės su LMS Klaipėdos mokinių sa-
vivaldų informacijos centro pirmininke 
Raminta Kvekšaite. 

Aktyviai dalyvaujate įvairiose jaunimo 
organizacijų veiklose. Klaipėdos jauni-
mas – koks jis jūsų akimis šiandien?

Per pastaruosius metus jaunimas įgijo 
naujų kompetencijų. Šiandien jaunas 
žmogus yra ištroškęs laisvės, kupinas 
kūrybiškumo, turintis noro įgyvendinti 
beprotiškiausias idėjas. Tuo pačiu metu 
jaunimas yra nedrąsus ir daugelis ne-
atranda vietos, kur geriausiai galėtų 
save realizuoti. Dėl šios priežasties ne-
retai jauno žmogaus perspektyvos lieka 
nepastebėtos.

Kokius svarbiausius tikslus siekia įgy-
vendinti tokios jaunimui skirtos or-
ganizacijos kaip „Apskritasis stalas“, 
Klaipėdos jaunimo forumas ir kitos? 
Ką pavyko pasiekti?

Mano nuomone, svarbiausia yra pasiek-
ti jauną žmogų – išgirsti jo idėjas, nuo-
monę, norus bei padėti juos realizuoti. 
Kitas svarbus dalykas – darbas su jauni-
mu, pagalba jaunimui ieškant savęs. Per 
šiuos metus, į renginius pavyko pritrauk-
ti nemažai žmonių. Su tokiais rezultatais 
jau galime kreiptis į savivaldybę, ieškoti 
partnerių projektams. Žinoma, konfe-
rencijos, paskaitos bei kiti renginiai yra 
taip pat be galo svarbūs. Jų metu ben-
dradarbiaujame ne tik su kitais Lietuvos 
miestais, bet ir kitomis užsienio šalimis. 
Visai neseniai įvyko tarptautinė jaunimo 
politikos konferenciją „Jaunimo ritmu“, 
kurioje užsienio atstovai galėjo išgirsti 

SVARBIAUSIA – PASIEKTI 
JAUNĄ ŽMOGŲ

RAMINTOS KVEKŠAITĖS 
INTERVIU
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Kokias didžiausias problemas įžvelgia-
te jaunimo politikos įgyvendinime ir 
kokiomis priemonėmis galima tai pa-
tobulinti?

Viena didžiausių problemų, mano ma-
nymu, yra savivaldybė. Labai daug kas 
priklauso nuo valdžios atstovų – kaip jie 
priima pasiūlymus, ką jie nutaria ir kiti 
panašūs procesai. Jeigu turi gerą idėją ir 
tau reikia valdžios pritarimo ar finansa-
vimo, deja, bet ne visada gali jo sulaukti. 
Žinoma, turime ne vieną projektą, kuris 
buvo patvirtintas, arba programų, kurios 
yra nuostabios ir suteikia jaunam žmo-
gui galimybę tobulėti, bet savivaldybė 
vistiek nėra atvira jaunam žmogui, o taip 
pat trūksta ir aiškios informacijos apie 
programas ar projektus.

Kokius rezultatus matote pati pasibai-
gus „Klaipėda - Europos jaunimo sos-
tinė 2021“ titulo metams?

Mano manymu, pagrindiniai rezultatai 
yra šie –  didesnė jaunų žmonių įtrauk-
tis į sprendimo priėmimus, didesnis ži-
nomumas, naujai atgijusios Klaipėdos 
gatvės, naujai įgytos kompetencijos. Čia 
tik dalis laimėjimų, kurie padėjo patobu-
lėti ne tik jaunam žmogui, bet ir mūsų 
miestui. Šis projektas palietė tokias te-
mas, kuriomis anksčiau buvo vengiama 
kalbėti. Tai dar vienas žingsnis Klaipėdos 
mieste – tolerancijos ir darnios visuome-
nės link.

RAMINTA KVEKSAITĖ
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„Solidarumas“ – tai projekto „Klaipėda – 
Europos jaunimo sostinė 2021“, savanorys-
tės ir jos pripažinimo skatinimo, darnaus 
vystymosi ir humanitarinės pagalbos 
platforma, kuria buvo siekiama gerinti 
savanorystės įvaizdį ir pakeisti nusistovė-
jusį stereotipą, kad savanoris yra fizinė 
darbo jėga. Šis projektas skirtas tiek sa-
vanoriams, tiek ir juos kviečiantiems.

Susipažinkite su veikliais klaipėdiečiais, 
su kuriais kalbėjomės apie savanorystės 
reikšmę ir jos suteikiamas galimybes, 
taip pat, kodėl darnaus vystymosi tikslai 
svarbūs Baltijos jūrai ir kaip jauni žmo-
nės, kurie nori padėti tiems, kuriems la-
biausiai reikia pagalbos, imasi lyderystės. 

SOLIDARUMAS
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tikrų asmeninių savybių – savanoriai turi 
turėti kilnių tikslų, būti komunikabilūs, 
smalsūs. Jie turi ne tik norėti tuo užsiimti, 
bet ir atrasti sau tinkamą sritį bei žmo-
nes, kurie lydėtų šiame asmeninio tobu-
lėjimo kelyje.

ASMENINIS TOBULĖJIMAS IR SAVI-
RAIŠKA

Apibendrindama savanorystės patirtį 
jūrų muziejuje, Jurgita, teigia, jog sava-
noriai jos pasisiėmė pačios įvairiausios – 
nuo darbo praktikos klientų aptarnavimo 
srityje iki muziejaus paslaugų kokybės, 
įvaizdžio gerinimo idėjų generavimo. 

„Manau labai svarbu, jog savanoriai įgijo 
organizacinių, socialinių, bendravimo, at-
sakomybės ir kitų kompetencijų. Visomis 
šiomis veiklomis buvo skatintas asmeni-
nis tobulėjimas ir saviraiška – suteikėme 
galimybę įgyvendinti savo iniciatyvas, 
prisidėti prie visuomeninės, bendruome-
ninės ir kitos muziejaus veiklos“ – teigė 
Jurgita Vasiljeva.

Savanorystė tampa vis populiaresnė ne-
atlygintina veikla ir reikia pastebėti, jog 
tai ne tik pagalba kitam. Apie savano-
rystės užkulisius kalbėjomės su Lietuvos 
jūrų muziejaus lankytojų aptarnavimo 
koordinatore Jurgita Vasiljeva, kuri tei-
gia, jog savanoriavimas padeda augti 
kaip asmenybei, mokytis, atrasti ir sutei-
kia galimybių saviraiškai.

SAVANORYSTĖ JŪRŲ MUZIEJUJE

Jurgita džiaugiasi, jog projekto „Klaipė-
da – Europos jaunimo sostinė 2021“ metu 
galimybė savanoriauti buvo ir Lietuvos 
jūrų muziejuje – čia per metus apsilankė 
apie 115 savanorių, kurie aktyviai įsitraukė 
į įvairias veiklas. Vieniems teko prisidėti 
prie renginių programos kūrimo, kitiems 
dalyvauti forumuose, rengti video siuže-
tus, teikti informaciją ir atlikti kitas už-
duotis, kurios buvo orientuotos į asmeni-
nes savanorių savybes ir lūkesčius.

„Daugiausiai sulaukėme gimnazistų, bet 
dalyvavo ir progimnazijos profesinio ug-
dymo mokiniai bei studentai. Kai kurie jų 
tęsia savanorystę ir toliau“ – teigė J. Vasil-
jeva.

NORAS PADĖTI, IŠMOKTI IR ATRASTI 

Pati Jurgita savanorystę apibūdina kaip 
gyvenimo prasmės pojūtį, kurį turi at-
nešti ši veikla. „Kai prasmingai leidi laiką, 
padedi kitiems, esi reikalingas – augi kaip 
asmenybė ir jautiesi organizacijos ben-
druomenės dalimi“.  Koordinatorė tegia, 
jog tai vidinis jausmas, noras padėti, iš-
mokti ir atrasti. 
Pasak jos, savanorystė reikalauja ir tam 

INTERVIU SU JURGITA VASILJEVIENE, LIETUVOS 
JŪRŲ MUZIEJAUS LANKYTOJŲ APTARNAVIMO 
KOORDINATORE

SAVANORYSTĖ TURI ATNEŠTI 
GYVENIMO PRASMĖS POJŪTĮ 
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gu pasakysiu, kad ieškau darbo, gali pa-
manyti, kad neturėsiu pakankamai laiko 
savanorystei, tad atsakiau: „Ne, ne, šiuo 
metu nieko neieškau, esu pasiryžusi 
skirti savanorystei tiek laiko, kiek reikės.“ 
To mūsų pirmo pokalbio metu ir sužino-
jau apie tai, kad Klaipėda tapo jaunimo 
sostine, kad planuojama daug veiklų ir 
projektų ir kad tikrai reikės pagalbos.

Kokios buvo Jūsų pareigos savano-
riaujant?

Labai dažnai savanorystė Lietuvos jūrų 
muziejuje įsivaizduojama kaip darbas su 
gyvūnais. Iš tikrųjų tai yra daug daugiau. 
Lietuvos jūrų muziejus – tai šeima, kurią 
sudaro per 150 pačių įvairiausių profesi-
jų darbuotojų: biologai, istorikai, trene-
riai, veterinarai, inžinieriai, muziejininkai, 
vadybininkai, aptarnavimo specialistai 
– mūsų čia daug, bet visi esame susieti 
šia muziejaus vizija: „Drauge mes mo-
komės pažinti, džiaugtis ir saugoti žmo-
gaus harmoniją su jūra.“

Pirmiausia aš, kaip savanorė, turėjau 
padėti muziejaus svečiams susigaudyti 
muziejaus erdvėse, reguliuoti lankytojų 
srautus, pasistengti atsakyti į jų klausi-
mus, teisingai nukreipti bei paskatinti 
laikytis tam tikrų muziejaus lankymosi 
taisyklių (pavyzdžiui, neliesti akvariumo 
žuvyčių rankomis). Prisimenu, kaip pir-
mosiomis savaitėmis fotografuodavau 
muziejaus vidinius planus, eksponatus, 
žuvų pavadinimus – stengiausi kuo dau-
giau sužinoti ir išsiklausinėti, o tuomet 
savo žiniomis skubėjau dalintis su mūsų 
svečiais. Muziejuje dirba nuostabūs 
žmonės ir tikri savo sričių profesionalai, 
kurie noriai ir degančiomis akimis dalija-
si savo patirtimi.

Manau, kad nebuvo dar tokios dienos 
nuo pat mano atsiradimo muziejuje, 
kad nesužinočiau kažko naujo. Labai 

„Pirmas žingsnis buvo žengtas – apsi-
gyvenau pajūryje, bet man norėjosi dar 
daugiau jūros savo gyvenime, o kurgi 
kitur jos ieškoti, jei ne Lietuvos jūrų mu-
ziejuje!“ – pastebi Jolanta Intejeva. 

Ne vienas savanoris, kuris savanoriau-
ja Lietuvos jūrų muziejuje, ten pasilieka 
dirbti. Viena iš jų – Jolanta. Pakalbinta 
ji papasakojo, kas šioje vietoje yra tokio 
stebuklingo ir kerinčio, kad net išeiginė-
mis dienomis ji vis tiek atvyksta praleisti 
laiką būtent Jūrų muziejuje. 

Kodėl nusprendėte savanoriauti Jūrų 
muziejuje?

Prie Lietuvos jūrų muziejaus komandos 
prisijungiau kiek daugiau nei prieš dve-
jus metus. Viskas prasidėjo nuo mano 
atsikraustymo į Klaipėdą iš Vilniaus. Vi-
sada turėjau svajonę gyventi prie Baltijos 
jūros, tad vieną dieną tiesiog ryžausi ir 
atvykau čia. Kontaktą su šiuo nuostabiu 
miestu pajutau beveik iš karto – tai buvo 
meilė iš pirmo žvilgsnio, ir, svarbiausia, 
jutau, kad tas jausmas yra abipusis.

Pirmas žingsnis buvo žengtas – apsigy-
venau pajūryje, bet man norėjosi dar 
daugiau jūros savo gyvenime, o kurgi ki-
tur jos ieškoti, jei ne Lietuvos jūrų muzie-
juje! Atsidariau muziejaus puslapį – dar-
bo pasiūlymų tuo metu neskelbė, tačiau 
radau savanorystės anketą, kurią ir užpil-
džiau. Tuo metu buvo karantinas, viskas 
uždaryta, tad, prisipažinsiu, daug nesi-
tikėjau. Tačiau po poros savaičių man 
paskambino Jurgita ir pakvietė atvykti 
pasikalbėti. Labai mielai pasišnekučia-
vome, neslėpiau savo džiaugsmo – tiesą 
pasakius, po pokalbio šokinėjau iš lai-
mės. Dabar labai juokinga prisiminti, bet 
pamenu, kaip Jurgita manęs paklausė, 
ar šiuo metu neplanuoju pradėti dirbti. 
O man taip norėjosi, kad mane priimtų į 
savanorių gretas, kad išsigandau, jog jei-

INTERVIU SU SAVANORE JOLANTA INTEJEVA

NUO MŪSŲ VEIKSMŲ 
PRIKLAUSO, KAIP PLANETA 
ATRODYS ATEITYJE
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mėgstu keliauti, ir tai, ką patiriu muzie-
juje, man labai primena keliones: vieną 
dieną sužinau kažką naujo apie delfinus, 
kitą – apie laivus, dar kitą  – grįžtu namo 
išmokusi apie naują žuvies rūšį. Muzie-
juje tiek daug veiklų ir galimybių save iš-
bandyti, kad pačioje pradžioje būtent tai 
ir dariau – tiesiog gėriau į save visas tas 
patirtis, kurias ši vieta man suteikė.

Kokios patirties įgijote Jūrų muziejuje?

Manau, kad viena iš svarbiausių jaunojo 
savanorio patirčių muziejuje yra bendra-
vimas ir draugystė ne tik su žmonėmis, 
bet ir su gamta, su mūsų istorija ir kultū-
ra. Muziejuje mes mokomės vieni iš kitų, 
dalijamės savo patirtimis, o svarbiausia 
– mokomės rūpintis savo jūra, mus su-
pančia nepaprasto grožio gamta. Juk 
būtina skleisti ekologinę žinutę, paska-
tinti visuomenę išgirsti ir galbūt susi-
mąstyti: „O ką aš galiu padaryti šiandien 
tam, kad išsaugočiau gamtos gausybę ir 
gyvybę rytojui bei ateičiai?“ Tai mes da-
rome per įvairiausias veiklas, projektus, 
edukacijas, forumus. Netgi suvenyrus į 
muziejaus parduotuvę stengiamės pa-
rinkti tokius, kad visa tai būtų tvaru bei 
draugiška gamtai. Tad, žinoma, labai ap-
sidžiaugėme galimybe bendradarbiau-
ti su „Choose Klaipėda“ ir tokiu būdu 
skleisti ekologinę žinutę dar platesnei 
auditorijai ir ypač jaunimui. Manau, kad 
šiandien mes, Žemės gyventojai, turi-
me ypač svarbią misiją – nuo mūsų la-
bai konkrečių veiksmų priklauso, kaip 
atrodys šita planeta artimiausioje atei-
tyje: ar išsaugosime Baltijos jūrą ir joje 
gyvenančias rūšis? Kaip atrodys 14  m3 
Baltijos jūros, tarkim, 2050-aisiais? Bū-
tent taip, beje, ir vadinasi vienas iš mūsų 
edukacinių projektų, skatinantis jauną 
žmogų susimąstyti, kas tai bus: distopija 
ar utopija?

Kaip manote, ar Klaipėdos jaunimas 
turi daug galimybių savanoriauti?

Man labai džiugu matyti, kiek daug įvai-
riausių savanorystės galimybių šiandien 
yra siūloma jaunam žmogui Klaipėdoje, 
kituose miestuose ar įvairiose šalyse. Kai 
aš buvau moksleivė, savanoriauti mums 
nebuvo privaloma. Manau, kad prieš 20 
metų tai ir nebuvo taip populiaru kaip 
šiandien. Tačiau savanoriauti ir padėti 

kitiems man visada norėjosi. Turiu daug 
labai įvairios patirties: nuo pagalbos or-
ganizuojant renginius iki savanorystės 
vaikų bei jaunimo vasaros stovyklose, 
kalbos mokymo, emocinės pagalbos tei-
kimo. Visada kažkas buvo, yra ir bus. Sa-
vanoriaudami mes dovanojame savo lai-
ką ir žinias kitiems – bet atgal gauname 
daug daugiau: kartais – tai šypsena, kar-
tais nauja draugystė, pažintis, patirtis… Ir 
tai veža! Tai užkrečia ir tiesiog nebegali 
kitaip gyventi.

Po savanorystės Jūrų muziejuje Jūs 
pasilikote ten dirbti. Kaip kilo ši min-
tis? Kokios dabar yra Jūsų pareigos?

Po kurio laiko (jeigu dabar neklystu – po 
poros mėnesių savanorystės) gavau pa-
siūlymą prisijungti prie muziejaus suve-
nyrų parduotuvės komandos. Iš tiesų, 
nemaža dalis mano kolegų pradėjo savo 
kelią muziejuje nuo savanorystės arba 
sezoninio darbo per vasarą. Panaši ir 
mano istorija – sutikau padirbėti vasarą, 
o tuomet pasilikau. Ir štai jau treti metai 
eina. 

Darbą muziejuje man labai sėkmingai 
pavyksta derinti darbą su studijomis 
(studijuoju psichologiją), o ir šiaip pa-
milau savo kolegas, gyvūnus, pamėgau 
šią nuostabią vietą, Smiltynės paplūdi-
mius ir netgi keliones keltu. Tai tapo la-
bai svarbi mano gyvenimo dalis. Kolegos 
juokiasi, kai kartais ir per išeigines mane 
muziejuje sutinka – mat labai mėgstu 
visus savo svečius atsivesti į muziejų ir 
kartu su jais jį tyrinėti. Kažkuria prasme 
ir savanorystė vis dar tęsiasi, nes mano 
darbo diena ir buvimas muziejuje nieka-
da neapsiriboja vien tik mano tiesiogi-
nių pareigų vykdymu: visada noriai pa-
dedu kolegoms iš kitų skyrių, bendrauju 
su muziejaus svečiais bei savanoriais, 
stengiuosi atsakyti į jų klausimus, kažką 
rekomenduoti, patarti. Ko gero, galima 
net pasakyti, kad muziejus – mano an-
trieji namai. Ir kiek dar visko čia neatras-
ta, ir kaip viskas be galo įdomu!

Jūsų nuomone, ar visi žmonės gali 
būti savanoriais? O gal tai ne visiems 
yra duota?

Ar kiekvienas galime būti savanoriu? 
Manau, kad taip! Tiesiog reikia atrasti tą 
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veiklą, tuos bendraminčius, vietą, kur ge-
riausiai pavyks realizuoti save ir atskleisti 
savo talentus. Nereikia bijoti savanoriau-
ti. Taip, tai reiškia, kad reikės atrasti lai-
ko ir prisiimti įsipareigojimus bei elgtis 
atsakingai. Tačiau tai yra nereali proga 
išbandyti save įvairiose veiklose, atrasti 
naujų pažinčių, praskleisti akiratį… Ga-
lima vardinti daug pliusų... Tačiau man 
asmeniškai norisi gyventi visuomenėje, 
kurioje kiekvienas jaučiamės atsakingi 
už aplinką bei kartu ją kuriamą tokią, 
kurioje visi mes jaustumėmės saugūs, 
laimingi bei išgirsti.
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HAKATONAS
„UNLOCK SDG’S“

Tam, kad vyktų teigiami globalūs poky-
čiai, SDG strategijoje numatyta keliolika 
tikslų ir konkrečių veiksmų, kaip tuos 
tikslus įgyvendinti. Iki 2030 m. yra už-
sibrėžti prioritetai: panaikinti skurdą ir 
badą, užtikrinti gerą sveikatą ir gerovę, 
kokybišką išsilavinimą, lyčių lygybę, šva-
rų vandenį, žalią energija, deramą dar-
bą ir ekonominį augimą, taiką ir teisin-
gumą, atsakingą vartojimą ir gamybą, 
sumažinti nelygybę, sušvelninti klima-
to kaitos poveikį, skirti deramą dėmesį 
gyvybei vandenyse ir žemėje, darniam 
miestų vystymuisi ir bendruomenėms, 
inovacijų plėtrai ir partnerystei. 

Būtent tokias užduotis sprendė haka-
tono „Unlock SDGs“ dalyviai. Nors daž-
nai manoma, kad hakatonai yra skirti 

tik labai patyrusiems, tačiau tai tikrai 
nėra tiesa. Virtualiose idėjų rungtynėse 
„Unlock SDGs“, kurių pagrindinis iššūkis 
– sukurti kūrybišką darnaus vystymosi 
tikslų pristatymą, pirmąją vietą laimėjo 
Klaipėdos licėjaus aštuntokų komanda. 
Ji buvo pasirinkusi vieną iš darnaus vys-
tymosi (angl. SDG – sustainable deve-
lopment goals) tikslų – padaryti miestus 
ir žmonių apgyventas vietoves saugias, 
atsparias ir darnias.

Rungtynėse varžėsi 24 komandos iš Lie-
tuvos, Švedijos, Turkijos bei Indijos. Klai-
pėdos licėjaus aštuntokų pasiūlyta idė-
ja – „Emergency buttons“ (liet. „Skubios 
pagalbos mygtukai“). Pasak komandos 
nario Rapolo Žygaus, idėja gimė iš as-
meninės patirties.
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HAKATONAS
„UNLOCK SDG’S“



38
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gavome iki smulkiausių detalių patobu-
lintą idėją – tai, mano manymu, mums ir 
padėjo laimėti šį hakatoną.

Ar idėją toliau plėtojote? Kaip manote, 
kas galėtų padėti idėją įgyvendinti?

Deja, pasibaigus hakatonui mes nebe-
tęsėme idėjos vystymo. Pagrindinė to 
priežastis turbūt buvo finansavimo trū-
kumas. Kadangi tai nebuvo pelno sie-
kianti idėja, mes negalėjome ieškoti pri-
vačių investuotojų, todėl tai viską daug 
labiau pasunkino.

Kuo dalyvavimas šiame hakatone pri-
sidėjo prie Tavo asmeninio tobulėji-
mo? Ar norėtum, jog tokie renginiai 
vyktų Klaipėdos mieste dažniau?

Mane asmeniškai šis hakatonas išmokė 
generuoti naujas idėjas, diskutuoti su 
komandos nariais, įtikinamai pristatyti 
savo darbą bei kitaip žiūrėti į esančias 
problemas. Manau, būtų puiku, jeigu to-
kie renginiai Klaipėdoje vyktų dažniau, 
nes jie moko jaunimą kitaip pažvelgti į 
globalias problemas ir skatina priimti 
sprendimus, kurie iš tiesų gali pakeisti 
pasaulį.

Kaip manai, kuo Europos jaunimo sos-
tinės titulas prisidėjo prie Klaipėdos 
miesto jaunimo gerovės?

Manau, kad Europos jaunimo sostinės 
titulas Klaipėdos jaunuomenei atnešė 
be galo daug naudos: sprendžiant ak-
tualias miesto problemas buvo skatina-
mas jaunų žmonių veiklumas. 

Kaip manai, kodėl svarbu siekti dar-
naus vystymosi tikslų?

Manau, jog jie leidžia paprasčiau su-
prasti, ką reikia daryti, norint sukurti tokį 
pasaulį, kuriame mes patys norėtume 
gyventi. Visi 17 tikslų mums primena, ko 
siekiame ateityje, ir leidžia nuspręsti, ką 
mums reikia daryti dabar norint to pa-
siekti.

Papasakok, kokia buvo komandos idė-
ja ir kaip ji atsirado?

Kartu su kitais komandos nariais Modes-
tu Juču ir Laura Žyliūte hakatone mes 
pasirinkome 11 SDG tikslą: „Sustainable 
cities and communities“. Mes nuspren-
dėme miestuose įrengti visiems priei-
namus pagalbos mygtukus, kuriuos 
paspaudus įsijungtų šalia įmontuota 
kamera ir aukštų dažnių mikrofonas. 
Tada pagal užprogramuotus kriterijus 
programa galėtų įvertinti, ar grėsmė 
yra tikra. Jeigu programa patvirtintų, 
jog žmogui reikia pagalbos, video ir au-
dio informacija būtų tiesiogiai perduo-
dama atsakingam policijos dispečeriui, 
kuris galėtų dar kartą įvertinti situaciją 
ir atsiųsti reikalingą pagalbą. Pasirinko-
me šią problemą iš savo asmeninės pa-
tirties. Nors visi mūsų komandos nariai 
gyvena skirtinguose rajonuose, žinome 
tokių vietų, kuriose nenorėtume atsidur-
ti vėlai vakare. Todėl pradėjome mąstyti, 
kaip galėtume tai išspręsti, ir supratome, 
jog šie mygtukai sumažintų nusikalsta-
mumą miestuose bei padėtų žmonėms 
jaustis saugiau, nes vien tik jų buvimas 
atgrasytų žmones nuo nusikalstamos 
veiklos. Tada iškilo kita problema: kaip 
sumažinti krūvį dispečeriams, nes nea-
bejotinai žmonės gali juos supainioti su 
perėjos mygtukais arba nežinodami, ką 
jie daro, tiesiog pradėti juos spaudinėti. 
Todėl sugalvojome išeitį ir čia. Taip vis 
tobulindami sumanymą, per dvi dienas 

INTERVIU SU RAPOLU ŽYGU

SVARBU SKATINTI 
JAUNIMO AKTYVUMĄ 
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HUMANITARINĖ 
PAGALBA

Pirmasis susitikimas su draugais ir pa-
žįstamais buvo gana chaotiškas. Mes 
bandėme išsiaiškinti, ką turime ir gali-
me padaryti. Drąsiai tikėjome, kad net ir 
per trumpą laiką galime padaryti daug. 
Tačiau šį kartą mes neturėjome kon-
kretaus termino kaip atliekant užduotis 
universitete – daug daugiau priklausė 
nuo mūsų veiksmų. Taigi mūsų pasirin-
kimas buvo tiesiog kuo greičiau veikti, 
improvizuoti ir judėti pirmyn.
 
Mūsų komandą sudarė maždaug 18 
žmonių, kurie įvairiai prisidėjo prie pa-
galbos: 12 iš jų visą savo laiką ir energiją 
skyrė šiai iniciatyvai bent du mėnesius, 
o dar apie 90 žmonių dalyvavo įvairiose 
veiklose, kurias per tą laiką organizavo-
me. Tai daugiausia buvo LCC studentai ir 
studentai iš Klaipėdos universiteto. Svar-
bu paminėti ir tai, kad, be abejo, dau-
guma mums padėjusiųjų buvo ukrai-
niečiai, taip pat reikšmingai prisidėjo 
studentai iš kitų šalių, tarp jų ir rusų kil-
mės studentai.

Pirmąją Rusijos invazijos į Ukrainą dieną 
niekas iš mūsų, studentų iš Ukrainos, ne-
jautėme nieko kito, išskyrus nusivylimą, 
stresą ir visišką dezorientaciją. Tai buvo 
labai sunki diena, nes emocijos užvaldė 
smegenis, bet kitą dieną ją pakeitė aiš-
kus supratimas apie nesugebėjimą likti 
nuošalyje. Mums reikėjo kuo greičiau 
imtis tam tikrų veiksmų, kad padėtume 
Ukrainai ir mūsų psichinei sveikatai. Šis 
gebėjimas daryti teigiamą poveikį ir pa-
dėti žmonėms, leido lengviau visiems 
Ukrainos „Care Initiative“ komandos na-
riams susidoroti su karo stresu. Mūsų 
šeimos Ukrainoje jautė pavojų kiekvieną 
dieną, o draugai –  kovojo, todėl mums 
buvo svarbu suprasti, kad taip pat pa-
stangomis prisidėjome prie šios kovos.

Antrą karo dieną susirašinėjome su 
draugais apie situaciją ir nusprendėme 
susirinkti ir aptarti, ką galime padaryti. 
Iki to laiko buvau įtrauktas į „Messen-
ger“ grupę su kitais jaunais ukrainiečiais 
iš visos Europos. Taip supratau, apie ką 
žmonės diskutuoja ir kokias problemas 
turėsime spręsti.

APIE PAGALBĄ IR SUSITELKIMĄ BEI 
BENDRUOMENIŠKUMĄ JĄ ĮGYVENDINANT, 
KALBĖJOMĖS SU LCC STUDENTU IŠ UKRAINOS 
ІЛЛЯ ТКАЧЕНКО (ILLIA TKACHENKO). 

DRĄSIAI TIKĖJOME, JOG 
GALIME PADARYTI DAUG
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HUMANITARINĖ 
PAGALBA

Itin svarbus tikslas – skatinti jaunimo 
aktyvumą ir neabejingumą globialioje 
aplinkoje  vykstant neigiamiems veiks-
niams, darantiems įtaką demokratijai 
ir laisvei. Siekdami atkreipti dėmesį į si-
tuaciją kaimyninėje Baltarusijoje, buvo 
surengta Baltarusijos palaikymo akcija 
prieš Lukašenkos vykdomą politiką „Už 
laisvę ir demokratiją!“. 

Jaunimas ypač jautriai reaguoja į karo 
siaubiamos Ukrainos problemas. Sie-
kiant solidarizuotis su nukentėjusiais 
nuo karo žmonėmis, jaunimo „Pop-up“ 
erdvėje buvo įkurtas informacinis ir pa-
galbos centras nuo karo nukentėju-
siems ukrainiečiams.
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Pirmajame susitikime buvo nuspręsta, 
kad turime tapti jungties tašku tiems, 
kuriems reikia pagalbos, ir tiems, kurie 
nori padėti. Be to, didžiausias dėmesys 
buvo skiriamas humanitarinės pagal-
bos rinkimui ir pristatymui žmonėms, 
labiausiai nukentėjusiuose nuo karo 
Ukrainos regionuose. Kiekvienas mūsų 
komandos narys turėjo tam tikras už-
duotis, pradedant nuo koordinavimo, 
bendravimo su partneriais ir baigiant 
dalyvavimu žiniasklaidoje bei techni-
niais darbais.

Pirmasis ir pagrindinis mūsų projektas 
buvo informacinio centro įrengimas At-
gimimo aikštėje. Iš pradžių buvo suma-
nyta pastatyti informacinį stendą, kuria-
me galėtume pristatyti visą patikrintą 
informaciją į Klaipėdą atvykstantiems 
pabėgėliams ir žmonėms, norintiems 
padėti Ukrainai. Įgyvendinant šis pro-
jektas virto dideliu informaciniu centru. 
Prie to labai prisidėjo „Klaipėda – Eu-
ropos jaunimo sostinė 2021“projektas, 
pasiūlęs pasinaudoti pop up jaunimo 
erdve, kuri tuo metu buvo įkurta Atgimi-
mo aikštėje. Jie taip pat mums padėjo 
su dokumentais ir lankstinukų spausdi-
nimu. „Amberton Hotel“ mus aprūpino 
elektra. Vasario 28 dieną atvėrėme in-
formacinio centro duris. Centras buvo 
mūsų komandos biuras, laikinas žmo-
nių atneštų daiktų saugojimas ir vieta, 
kur visi galėjo ateiti išgerti arbatos bei 
išreikšti nerimą ir nusivylimą.
 
Nepaisant to, kad informacinis centras 
buvo uždarytas balandžio 4 d., ši inicia-
tyva aktyviai veikė iki gegužės mėnesio 
ir šiuo metu jau baigiasi kai kurie jos pro-
jektai. Per tą laiką mūsų informaciniame 
centre apsilankė 400 ukrainiečių ir gavo 
įvairią pagalbą, pradedant nuo įvairių 
pagrindinių priemonių pragyvenimui ir 
baigiant būstu. Klaipėdoje surengėme 
14 renginių pabėgėliams, pavyzdžiui, sa-
vaitinius renginius vaikams, kurie vyko 
LCC tarptautiniame universitete. Surin-
kome 1900 eurų pirmai insulino partijai, 
kuri buvo išsiųsta į Černigovo sritį. Vėliau 
surinkome dar 2300 eurų bei gavome 
3000 USD dotaciją insulinui įsigyti. Šiuo 
metu ši siunta laukia pristatymo į Ukrai-

ną. Taip pat prisidėjome organizuojant 
mažiausiai šešis autobusus su humani-
tarine pagalba Ukrainai , išsiųstus per 
Klaipėdos „Rodynos“ ukrainiečių ben-
druomenės centrą.

Dirbdami su šiuo projektu, glaudžiai 
bendradarbiavome su „Rodyna“. Ši 
ukrainiečių bendruomenė Klaipėdoje 
padarė milžinišką darbą, aukodama lai-
ką, sveikatą, asmeninius išteklius ir kt. Jų 
vadovas Lidia Trygubas yra tarnybos ly-
derystės pavyzdys, Artemas Chuvakovas 
kaip ir daugelis kitų įstaigoje dirbančių 
žmonių, važiavo iki sienos ir atgal, kad 
nuvežtų pagalbos priemones ir atvežtų 
žmones. Tai buvo puiki patirtis dirbti vi-
siems kartu dėl Ukrainos gerovės.

Svarbu paminėti, jog nieko nebūtume 
įgyvendinę ir be kitų vietinių organizaci-
jų bei valdžios institucijų pagalbos. Visi 
jaučiame begalinį dėkingumą mums ir 
Ukrainai padėjusiems lietuviams. Neįsi-
vaizdavau, jog gali būti tokia vienybė ir 
susitelkimas, ir tokių projektų kaip  „Klai-
pėda – Europos jaunimo sostinė 2021“ 
indėlis bei galimybė mums dirbti. Infor-
maciniame centre taip pat buvo įkurta 
kavinė, kuri gamino maistą mūsų sava-
noriams. Klaipėdos universitetas ir LCC 
tarptautinis universitetas suteikė mums 
patalpas laikinam daiktų saugojimui. 
Miesto tarybos nariai padėjo apgyven-
dinti pabėgėlius net jiems atvykus naktį. 
KLAS organizacija prisidėjo su technine 
įranga. Seimo deputatė Ligita Girskienė 
padėjo mums su organizaciniais klau-
simais. Taip pat bendradarbiavome su 
Jevgenijumi Sokolovu ir jo organizacija 
suteikiančia pagalbą Ukrainai klausi-
mais.
 
Apskritai buvo įdėtos didžiules kolekty-
vinės pastangos, sutelkusios tiek daug 
žmonių, kad net sunku visus prisiminti. 
Šis laikas buvo kartu ir sunkiausias mūsų 
gyvenime, bet kartu kupinas naujos vil-
ties ir tikėjimo žmogiškumu bei mus 
vienijančiomis vertybėmis. 

Ačiū Lietuva! 
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Šioje nuotraukoje matote nuolatinius iniciatyvos savanorius. Viršutinė eilutė iš kairės į de-
šinę: Nina Kurochka, Illia Tkachenko, Julia Syrovatka, Diana Diasamidze, Olia Ivanova, Daria 
Rudneva, Sofia Mamedova. Apatinėje eilėje: Arina Dzhendzhera, Yulia Odynets, Daria Mesh-
cheriakova, Oleksii Korotych
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Projekto „Klaipėda-Europos jaunimo 
sostinė 2021“ metu siekėme skatinti jau-
nų žmonių verslumą. Įvairios iniciatyvos: 
nuo laidų ciklo, kuriame verslumo sė-
kmės istorijomis, patirtimi ir patarimais 
dalinosi verslininkai iki renginių, skirtų 
jaunuolių iš užsienio integracijai Klai-
pėdoje. Vieno iš inovatyviausio renginio 
tikslais ir patirtimi dalinosi platformos 
„Lyderystė“ koordinatorė.
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bei šmaikštų reklaminį videoklipą, kuris 
sužavėjo ne tik „Neptūno“ astovus, bet ir 
visus dalyvius. Antrame renginyje sulau-
kėme ir užsienio dalyvių susidomėjimo, 
kurie į pateiktas verslų užduotis pasižiū-
rėjo dar kitaip – pritaikė savo šalyse ma-
tomas bei taikomas verslo praktikas. Be 
to, gavome daug teigiamų dalyvių atsi-
liepimų, kurie skatino tęsti renginius bei 
siūlė, kokių verslų situacijas norėtų pa-
nagrinėti toliau. Galiausiai, sulaukėme ir 
verslo susidomėjimo pateikti užduotis, 
paskatinti jaunimą kurti savo verslus bei 
visiems drauge surasti naujų galimybių 
bendradarbiauti. 

Kodėl svarbu tokius renginius organi-
zuoti ir kaip užtikrinti jų tęstinumą?

Šis renginių ciklas paskatino jaunimą 
domėtis verslo aktualijomis bei ieškoti 
būsimo verslininko ar verslininkės gys-
lelės. Be to, pastebėjome, jog komandi-
niame darbe atsiskleidė talentai ir kitos 
svarbios lyderystės kompetencijos. Išties 
šis renginio formatas yra svarbus laipte-
lis pradedant galvoti apie savo verslą ir 
norisi tikėti, jog galėsime šiuos renginius 
tęsti. Esame numatę, jog šis renginys 
būtų organizuojamas ir šiais metais. 

Papasakokite glaustai, kas tai per ren-
ginys „Welcome day“?

„Welcome day“ renginio tikslas – subur-
ti užsienio jaunus žmones ir įkvėpti juos 
kurti, dirbti ir veikti Klaipėdoje. Norėjo-
me parodyti, jog Klaipėdos miestas yra 
potencialus, svetingas jaunimui ir čia iš-
ties galima rasti darbo bei verslo galimy-
bių kiekvienam.

Kodėl svarbu integruoti užsienio stu-
dentus į miesto gyvenimą? Kokius išskir-
tumėte didžiausius iššūkius, kliudančius 
užsieniečiams rinktis Klaipėdą?

Dėstydama LCC tarptautiniame uni-

Taigi, norime pasidalinti geraisiais 
Jūsų renginių pavyzdžiais. Ir pirmiau-
sia norėtume paklausti, kokiu tikslu 
surengėte renginį „Jaunimas jauni-
mui“? 

„Jaunimas jaunimui“ renginių tikslas 
yra suburti būsimus ir esamus jauni-
mo lyderius drauge mokytis verslumo 
pagrindų, nagrinėti verslų problemas 
ir paskatinti jaunimą kurti savo verslus. 
Šiuose renginiuose turėjome daugiau 
nei 14 Klaipėdos verslų, organizacijų ir 
asociacijų („Neptūnas“, Klaipėdos jauni-
mo organizacijų asociacija „Apskritasis 
stalas“, „Popa boat“, Klaipėdos mokslo 
ir technologijų parkas, „Funk Gang“, „10 
tiltų“, Lyderiams.lt, Klaipėdos jaunimo 
atviros erdvės ir kt.). Kaip žinome, no-
riai buvo pasidalinta iššūkiais ir drauge 
su jaunimu ieškota naujų būdų, kaip 
juos spręsti. Šių renginių formatas buvo 
būtent toks, nes norėjome suburti bei 
supažindinti jaunimą su verslo kasdie-
nybės problemomis. Juk svarbu tai iš-
manyti kiekvienam, kuris galvoja apie 
savo verslą ateityje. 

Kokius išskirtumėte svarbiausius re-
zultatus?

Pirmame renginyje, kuris vyko hibridi-
niu formatu dar 2020 metais, susirinko 
per 120 dalyvių. Svarbiausia tai, kad buvo 
suburti iš visos Lietuvos moksleiviai, stu-
dentai, kurie drauge su komandomis 
nagrinėjo verslo situacijas. Daugiau suži-
nota apie verslą bei lyderystę. Bet viena 
aišku, kad kai kuriems tai buvo pirmas 
tokio pobūdžio renginys, kuris paliko di-
delį įspūdį, nes parodė tikrąją verslo rea-
lybę ir atskleidė, kaip kartais sudėtinga 
išsilaikyti konkurencinėje kovoje. Prisi-
menu, kai viena iš komandų turėjo na-
grinėti „Neptūno“ krepšinio komandos 
pateiktą situaciją ir, mūsų nuostabai, net 
jaunuoliai nebuvo girdėję apie Neptūną. 
Bet pristatymo metu jie sukūrė unikalų 

INTERVIU SU INDRE RAZBADAUSKAITE –  VENSKE, 
PLATFORMOS „LYDERYSTĖ“ KOORDINATORE  

TIKSLAS – AUGINTI IR BURTI 
LYDERIUS KLAIPĖDOJE 
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versitete pastebėjau, jog vis dažniau 
užsieniečiai studentai klausia manęs, 
kaip įsitvirtinti ir pradėti kurti savo vers-
lą Klaipėdoje. Pasigilinus daugiau ir at-
likę pirminę analizę kartu su Lyderiams.
lt vadovu Dovaldu Kušlikiu bei Klaipėda 
ID vadove Kristina Postornak pamatė-
me, jog tokių renginių ciklas itin svarbus 
Klaipėdai. Tad poreikis buvo aiškus, kuris 
padėjo mums visiems susiburti bei pa-
siūlyti renginius Klaipėdos užsienio jau-
nimui“. 

Į jų ciklą buvo įtrauktas pažintinis rengi-
nys, kur jauni žmonės galėjo surasti  in-
formacijos apie reikalingus dokumentus 
bei sąlygas dirbant ar pasiliekant Klaipė-
doje. Sulaukėme daugiau nei 70 dalyvių. 
Sėkmės pavyzdžiais buvo dalijamasi su 
Klaipėdoje gyvenančiais ir savo verslus 
įkūrusiais  užsieniečiais. Paskui kitame 
renginyje jaunimas daugiau sužinojo ir 
apie tai, kaip kurti savo asmeninį pre-
kinį ženklą bei parengti savo CV. Na, ir 
galiausiai turėjome renginius, kuriuose 
verslininkai galėjo susipažinti su jauni-
mu bei pasiūlyti darbo vietas. 

Per visus renginius pastebėjome, jog 
didžiausi iššūkiai vis tik susiję su kalbos 
barjerais bei informacijos stoka. Juk 
svarbu žinoti, kokius dokumentus užsi-
pildyti bei ką daryti toliau norint regis-
truoti savo naujai kuriamą verslą. 

Ar planuojama tęsti renginius?

Po sėkmingo starto 2021 metais mes 
ir vėl planuojame renginių ciklą 2022 
metų rudens – žiemos laikotarpiu.

Indrė Razbadauskaitė-Venskė: „Džiau-
giamės, jog visų renginių ir veiklų metu 
įkvėpėme ne vieną jaunimo atstovą 
daugiau domėtis lyderyste versle ir gy-
venime. Mūsų noras ir tikslas – auginti 
lyderius bei burti juos Klaipėdoje. Nori-
me, kad Klaipėda būtų matomas ir gir-
dimas jaunimo lyderių uostas. Be tokių 
mūsų didžiųjų renginių,  kaip „Jaunimas 
jaunimui“, „Socialinio verslumo stovy-
klos“, „Welcome day“ ir kitų, lankėmes 
mokyklose, kur bendravome su moks-
leiviams ir drauge diskutavome, kaip 
jiems atsiskleisti bei dalintis lyderystės 
pamokomis vieniems su kitais. Apskritai 
pastebėjome, jog lyderystės tema aktu-
ali kiekvienam jaunimo atstovui. Dauge-
lis jų negali drąsiai teigti, jog yra lyderiai, 
nors lyderystę galima suprasti plačiai. 
Tad norisi palinkėti, kad kiekvienas sa-
vyje pamatytume ir įgalintume lyderio 
savybes“. 

Verslumo skatinimo renginys „Jauni-
mas-jaunimui“ šiais metais taip pat 
įvyks.

Visą informaciją galite sekti CHOOSE 
KLAIPĖDA Facebook ir Instagram pa-
skyrose arba chooseklaipeda.eu platfor-
mose.
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VERSLUMO 
SKATINIMO RENGINYS 

„JAUNIMAS-JAUNIMUI“
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2021
LAPKRIČIO 11-12 D.
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LIETUVOS JUNIOR 
ACHIEVEMENT
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Lietuvos Junior Achievement (LJA) – pir-
moji Lietuvoje nevyriausybinė organiza-
cija, beveik 30 metų bendrojo ugdymo 
mokyklose, profesinio mokymo įstaigo-
se ir aukštosiose mokyklose sėkmingai 
įgyvendinanti progresinio ekonominio 
švietimo, verslumo ugdymo, finansinio 
raštingumo ir ugdymo karjerai progra-
mas. 

Ši organizacija siekia įkvėpti ir paruošti 
jaunus žmones siekti sėkmės pasauli-
nėje rinkoje, stengiasi būti pagrindiniais 
verslo, pedagogų ir politikos formuotojų 
partneriais visoje Lietuvoje, dirbti išvien 
vystant jaunimo ugdymą ir šalies ekono-
miką. Organizacija vienija daugiau kaip 
400 mokyklų, 500 mokytojų bei 23 300 
moksleivių. 
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DENTINULLAS TEAM
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remineralizuoja dantų emalį, užgydo jo 
pažeidimus bei jį poliruoja.
Didžiuojamės ne tik savo išrasta formu-
le bei įveiktais sunkumais. Dalyvavome 
gyvose ir virtualiose parodose Lietuvo-
je. Kalėdinėje Expo buvome pripažinti 
tvariausia jaunąja bendrove Lietuvoje. 
Klaipėdos regioninėje bei Lietuvos naci-
onalinėje Expo laimėjome pirmąją vietą 
ir iškovojome teisę atstovauti savo šaliai 
didžiausiame antreprenerystės renginy-
je Europoje „Gen_E 2022“. Šį laimėjimą 
vainikavo daugybė interviu, pasirody-
mas delfi TV eteryje bei virtuali „Gen_E 
2022“ mugė. Taline vykusioje „Gen_E 
2022“ mes pasisėmėme gerų emocijų, 
įkvėpimo, užmezgėme nemažai pažin-
čių. Mūsų komandos vadovė Agnietė 
Kučinskaitė laimėjo Europos Alumni ly-
derystės apdovanojimą! Tai buvo nuos-
tabiausia septynių mėnesių kelionė, at-
vėrusi galimybę laikyti Lietuvos vėliavą 
Europoje!

Kas Jus paskatino įgyvendinti šią idėją 
ir kas toliau skatina judėti į priekį?

Didžiausia motyvacija mums tapo sa-
virealizacija per aktualias nūdienos pa-
saulio problemas. Bendrovę bei savo 
produktą kūrėme dėl to, jog mums rūpi 
aplinka, kurioje gyvename. Jeigu yra 
būdas keistis ir prisidėti prie žalesnės 
ateities, mes tai padarysime. Judėdami 
į priekį kiekvienas pajutome savo asme-
ninį tobulėjimą – teko išeiti iš savo kom-
forto zonos, išmokti dirbti komandoje ir 
pasitikėti vienas kitu, atskirti draugystės 
ir darbo santykius. Taip pat šiame kely-
je mus labai palaikė, mokė ir įkvėpė ju-
dėti pirmyn šauniausia Lietuvos Junior 
Achievement komanda!

Verslas – ne kiekvienam. Pritartumėte 
šiam teiginiui ar jį paneigtumėte? Ar-
gumentuokite.

„Dentinullas“ komanda – pats geriau-
sias pavyzdys jog, jog norint viskas 
įmanoma. Vedini savirealizacijos, o tuo 
pačiu rūpindamiesi ne tik žmonių svei-
kata, bet ir aplinka sukūrė sėkmingą 
verslo idėją. Su jais pasikalbėjome apie 
iššūkius, laimėjimus ir motyvaciją eiti 
pirmyn. 

Mūsų komanda: Agnietė Kučinskaitė – 
bendrovės generalinė direktorė, kartu 
atsakinga ir už gamybą. Neda Bagdo-
naitė – marketingo vadovė. Austėja Ja-
nušaitė – finansų vadovė. Augustas Ne-
vardauskas – personalo vadovas. 

Papasakokite daugiau apie savo su-
kurtą projektą, kiek laiko plėtojate šią 
idėją? Kas paskatino sukurti tokį „Den-
tinullo“ produktą? Kokiais savo verslo 
pasiekimais norėtumėte pasidalinti?

„Dentinullas“ – tai dantų pastos milte-
liai, turintys misiją. Vandenynuose yra 
24,4 trilijono mikroplastiko dalelių. Tai 
prilygsta maždaug 27 skrydžiui paruoš-
toms Apollo 4 misijos raketoms. Mikro-
plastikas naudojamas daugelyje gami-
nių įskaitant kosmetiką ir dantų pastą. 
Be to, dantų pastos tūbeles yra sunku 
perdirbti, todėl kasmet 1,5 milijardo dan-
tų pastos tūbelių patenka į sąvartynus. 
Jei mėgstate keliauti lėktuvu, dantų 
pasta gali sukelti tikrą galvos skausmą, 
nes tai yra takus produktas. Supratę šių 
problemų mastą, sukūrėme dantų pas-
tos miltelius „Dentinullas“.
Mūsų misija aiški – maži įpročiai dide-
liems pokyčiams. Po 55 nesėkmingų 
bandymų sukūrėme ekologišką formu-
lę, kuri užtikrina higieniškumą – mūsų 
dantų pastos milteliai supakuoti stikli-
niame buteliuke! „Dentinullas“ milteliai 
yra draugiški aplinkai – jie yra 100% natū-
ralūs, be mikroplastiko ir sulfatų bei tin-
kami veganams. Pagrindinis ingredien-
tas – bentonito molis. Jis valo apnašas, 

INTERVIU SU JAUNOSIOS BENDROVĖS 
„DENTINULLAS“ ĮKŪRĖJAIS  

„DENTINULLAS“ –  MAŽI 
ĮPROČIAI DIDELIEMS 
POKYČIAMS!  
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Mūsų nuomone, ne visi žmonės yra su-
tverti verslui ir ne kiekvienas turi būti 
verslininkas. Verslumas, kaip būdo savy-
bė, yra labai reikalinga postmodernizmo 
epochoje, kurioje reikia mokėti planuoti 
savo laiką bei „parduoti“ save. Jei kalba-
me apie verslo kūrimą, svarbiausia yra 
noras, nes tik iš jo kyla savimotyvacija. 
Versle, kaip ir bet kurioje kitoje veiklo-
je, reikia atrasti save ir jame realizuoti 
savo asmeninį potencialą. Pasaulyje yra 
nemažai asmenybių tipų ir būtų labai 
keista, jei kiekvienas galėtų tapti versli-
ninku, nes tai apibrėžia vidinis žmogaus 
pasaulis. Kiekvienas gali būti verslo dali-
mi ir save realizuoti patinkančioje srityje, 
tačiau verslo kūrėjais gali tapti tikrai ne 
visi. Užtat turėti galimybę dalyvauti vers-
lo kūrimo procese yra puikus būdas dar 
mokykloje pabandyti suprasti, kokį kelią 
rinktis vėliau.

Su kokiais pagrindiniais iššūkiais su-
siduriate vystydami savo jaunąją ben-
drovę? Kas, Jūsų nuomone, padėtų iš-
vengti šių iššūkių?

Vienas iš pagrindinių iššūkių buvo for-
mulės atradimas. Kadangi kūrėme dan-
tų pastos miltelius, susidūrėme su sau-
gumo vartoti iššūkiu. Mūsų dantų pasta 
yra iš 100% natūralių ingredientų, todėl 
patys turėjome sugalvoti, kaip sukurti 
klientus patenkinančius skonius ir kon-
sistenciją. Šį iššūkį išsprendėme dirb-
dami komandoje bei kolaboruodami su 
mokytojomis. Kitas mūsų neaplenkęs iš-
šūkis buvo komandos motyvacija verslo 
kelyje. Yra sunku išlikti pozityviems, kai 
projektas trunka visus metus ir didžio-
ji darbo dalis yra daroma už mokyklos 
ribų. Viskas labai priklauso nuo asmeni-
nės bei komandos motyvacijos ir noro 
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di degti noru tobulėti bei pažinti žmo-
nes. Junior Achievement – tai geriausias 
mūsų gyvenime patirtas nuotykis, po 
kurio supratome, kad esame ne ateitis, 
o dabartis! Mes, jauni žmonės, turime 
teisę, pareigą ir galią keisti pasaulį pagal 
savo vertybes, o verslo kūrimas padeda 
tai pasakyti viešai.

augti. Šias problemas spręsdavome iš-
sikalbėdami komandoje, o sunkiais mo-
mentais – atsikvėpdami prie jūros.

Ką patartumėte bendraamžiams, 
svarstantiems, bet vis nesiryžtantiems 
pasinaudoti Lietuvos Junior Achieve-
ment programa?

Nedvejoti nė sekundės ir prisijungti į ge-
riausią edukacinę programą, kurioje įgy-
site ne teorinių, o praktinių žinių. Darbas 
komandoje, motyvacija, pozityvumas, 
aistra, užsispyrimas, kantrybė  – tai gyve-
nimo pagrindai, kuriuos suvokti puikiai 
padeda Junior Achievement organizaci-
ja. Išdrįskite turėti daug svajonių, nes jų 
nėra per didelių, yra tik per maži žmo-
nės, o esant Junior Achievement galima 
suprasti, kad esi daug daugiau nei ma-
nai. Čia atrakini savo potencialą ir prade-

LJA – Auginame ateities Lietuvos 
lyderius!

www.jaeurope.org

facebook.com/Dentinullas

instagram.com/dentinullas
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KŪRYBIŠKUMAS – tai projekto „Klaipė-
da-Europos jaunimo sostinė 2021“ plat-
forma, kurios metu kūrėme ir įgyvendi-
nome kitoniškas, neįprastas idėjas, o jų 
pagalba sprendėme aktualius jaunimui 
iššūkius mieste, klydome ir iš to mokė-
mės. Projekto metu Klaipėdos jaunimas 
su platformos komandos pagalba turėjo 
galimybę įgyvendinti savo idėjas. Viena 
iš jų tapo nauja tradicija  –  jaunimo erdvė 
Jūros šventės metu. 

KŪRYBIŠKUMAS
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KŪRYBIŠKUMAS

Per Jūros šventę įgyvendinta jaunimo 
erdvė parodė puikų pavyzdį, kaip jauni-
mas per didžiąsias miesto šventes gali 
tapti ne tik dalyviais, bet ir idėjų įgy-
vendintojais. Jaunimo erdvėje atsirado 
galimybė organizuoti įvairius pasirody-
mus ir veiklas tam, kad turimus talentus 
pamatytų miesto gyventojai bei svečiai. 
Tradicija tęsiasi!

NAUJA TRADICIJA – 
JAUNIMO ERDVĖ 
JŪROS ŠVENTĖJE
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„JAUNIMO SPOT‘AS” – 
KŪRYBINĖ ERDVĖ 
JAUNIMUI JŪROS 

ŠVENTĖS METU
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2021
LIEPOS 23 – 24 D.
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KŪRYBIŠKAS JAUNIMO 
FESTIVALIS „CITY STARS: 

NUO PC MOLAS 
IKI MOLO“
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2021
RUGPJŪČIO 12 – 14 D.

Festivalis, suorganizuotas jaunų klaipė-
diečių, budino naktinę Klaipėdą ir suvie-
nijo miestą nuo pietinės (PC „Molas“) iki 
šiaurinės miesto dalies (šiaurinis molas). 
Festivalyje Klaipėdos valstybinės kolegi-
jos „Alumni“ klubo iniciatyva buvo rodo-
mas drive-in kinas. Siekiant atkreipti dė-
mesį į ekologiškos transporto priemonės 
pasirinkimo būtinybę, įvyko šviečiančių 
dviračių važiuotynės ir pasirengimas 
joms prie PC „Molas“. Surengtas jaunųjų 
muzikos grupių konkursas, kurį vainika-
vo grupės „Sisters on wire“ koncertas bei 
diskoteka prie šiaurinio molo, kur buvo 
apdovanoti važiuotynių nugalėtojai.



62

„BRAINSTORM’AS 
TAVO PROJEKTUI“

PROJEKTINIŲ PARAIŠKŲ SU MENTORIŲ 
PAGALBA RENGIMO KŪRYBINĖS 

DIRBTUVĖS
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2021
GRUODŽIO 9 – 10 D.
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JEDIG JEDIG.KTMC
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suteikta tokia puiki galimybė parodyti 
savo darbus. Šis madų pasirodymas pra-
ėjo labai sklandžiai ir paskui mes sulau-
kėme daug skambučių su pasiūlymais 
tokį pasirodymą surengti kitoje vietoje 
arba sukurti kitą madų šou. 

Su kokiais sunkumais dažniausiai susi-
durdavote organizuodama renginius?

Didžiausias sunkumas man buvo suras-
ti modelius, nes daugelis jaunų žmonių 
šiais laikais nepasitiki savimi ir jiems yra 
gėda rodytis viešai. Taip pat buvo sunku 
pritraukti žiūrovų, kuriems būtų aktualu 
tai, ką jie mato ir kur dalyvauja.

Ar labai reikėjo raginti jaunimą rinktis 
į renginius?

Gaila, bet taip – reikėjo raginti ne vieną. 
Aišku, daugelis pažįstamų į mano ren-
ginius ateidavo tiek dėl susidomėjimo 
mano darbais, tiek dėl palaikymo. Tačiau 
jaunimas, kurio aš nepažįstu, turėjo būti 
tikrai stipriai raginamas, kad dalyvautų 
renginyje.

Ar toliau užsiimate renginių organiza-
vimu?

Taip, užsiimu. Dabar tai dažniausiai da-
rau savo mokykloje, bet niekada neat-
sisakau pasiūlymų suorganizuoti kažką 
įdomaus ir nematyto Klaipėdoje.

Galbūt po praeitos vasaros sulaukėte 
didesnio susidomėjimo Jumis iš kitų 
žmonių? Gal kvietė kas nors prisidėti 
prie kitų renginių organizavimo?

Teko prisidėti ir prie kitų renginių orga-
nizavimo, tačiau daugelis susidomėju-
sių žmonių mane kvietė ne kaip rengi-
nių organizatorę, o kaip dalyvę arba savo 
verslo atstovę. Jie labiau domėjosi tuo, 
ką aš kuriu. 

Klaipėdietė Gabija Urnaitė, jaunoji vers-
lininkė, šiais metais baigusi dvyliktą 
klasę, teigia esanti žmogus, kuris nebi-
jo rizikuoti. Šį faktą patvirtina tai, kad 
būdama tokia jauna ji turi savo verslą, 
kuris jau dvejus metus domina ne tik 
klaipėdiečius. Be savo verslo, praeitą va-
sarą mergina aktyviai įsitraukė į „Cho-
ose Klaipėda“ komandos gyvenimą. Su 
bendraminčių pagalba suorganizuoti 
ir renginiai, džiuginę per Jūros šventę 
„Pop-up“ jaunimo erdvėje. Gabija prisi-
dėjo prie projekto atributikos kūrimo.

Kaip sugalvojote organizuoti rengi-
nius Jūros šventės metu ir „Pop-up“ 
erdvėje? 

Aš ir mano verslo komanda buvome pri-
sijungę prie vienos iš Klaipėdos jaunimo 
bendrovių „Expo“. Būdami ten iš „Cho-
ose Klaipėda“ komandos mes gavome 
pasiūlymą dalyvauti Jūros šventėje. Tuo 
metu net nedvejojau ir sutikau, nes su-
pratau, kad man ir mano verslui tai puiki 
galimybė pasirodyti daug platesnei au-
ditorijai. Pasidomėjusi „Choose Klaipė-
da“ veiklomis, pagalvojau, kad „Pop-up“ 
erdvėje galiu surengti daugiau renginių, 
kurie gali sudominti žmones.

Kokius renginius organizavote?

Per Jūros šventę surengiau madų šou 
pasirodymą, o rugsėjo mėnesį suorga-
nizavau renginį, kuriuo taip pat didžiuo-
juosi – tai „Vakaras pagal tvarią madą“. 

Kuris renginys, Jūsų nuomone, pavyko 
geriausiai ir kuriuo labiausiai didžiuo-
jatės?

Mano manymu, tai tikrai Jūros šventės 
madų pasirodymas. Labai didžiuojuosi, 
kad sukurta pirmoji kolekcija iš karto pa-
sirodė Jūros šventėje! Džiaugsmas tuo 
metu liejosi per kraštus, nes negalėjau 
patikėti, kad man, jaunai kūrėjai, buvo 

INTERVIU SU VERSLININKE 
GABIJA URNAITE

GALIMYBĖS YRA IR JOS 
VISADA ATSIRAS   
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Kokios patirties pasisėmėte iš rengi-
nių organizavimo?

Išmokau tinkamai bendrauti su žmo-
nėmis – man tai buvo svarbiausia. Taip 
pat išmokau planuoti savo laiką ir pasi-
stengti neatidėliodama planų ir darbų 
juos kuo greičiau įvykdyti.  

Ar nebijojote didelės atsakomybės ir 
krūvio? Kaip su tuo susitvarkėte?

Atsakomybė man patinka, tai parodo, 
kad kiti žmonės tavimi pasitiki. Būtent 
dėl šio atsakomybės jausmo, kurį aš tu-
riu labai stiprų, daugelis žmonių mane 
gerbia ir manimi pasitiki. Darbo krūvis, 
kaip ir minėjau, išmokė mane planuoti 
savo laiką ir viską suspėti. Kalbant apie 
krūvį, tai galiu pasakyti, kad ypač per 
pandemiją  išmokau kartais netgi daly-
vauti keliuose renginiuose vienu metu. 
Didelis darbo, užsiėmimų krūvis padeda 
susidėlioti viską tiek galvoje, tiek darbo-
tvarkėje taip, kad viskas vyktų sklandžiai.

Kūrėte „Choose Klaipėda“ atributikos 
paveiksliukus. Kas buvo sunkiausia, o 
kas lengviausia?

Kuriant šią atributiką sunkiausia buvo 
piešinius nupiešti tokius, kurie patiktų ir 
vyresnio amžiaus žmonėms, ir jaunimui. 
Labai man kišo koją tai, kad mano kū-
ryba yra neeilinė, gal, net pavadinčiau, 
keista. Daugelis jos nesupranta ir priima 
kiek kitaip. Todėl buvo daug perpiešimo 
ir koregavimo tam, kad viskas atrodytų 
gražiai ir tvarkingai. Lengviausia buvo 
paspausti jau nupieštų piešinių išsiunti-
mo mygtuką. (Juokiasi)

Kiek laiko praleidote prie jų kūrybos?  

Prie jų kūrybos praleidau geras kelias 
savaites. Per jas mėginau piešinius to-
bulinti ir pats piešinių perpiešimas į pro-
gramą truko irgi gana daug laiko.

Iš kur sėmėtės idėjų?

Visos idėjos mano kūryboje gimsta labai 
netikėtai. Kartais tai nutinka sėdint ra-
miai ant sofos namuose arba parke ant 
suolelio. Idėjos vizualas staiga atsiranda 
man prieš akis ir tuomet jį tik užsirašau 
arba nusibraižau jo nedidelį eskizą ir 
vėliau imuosi kūrybos. O šie piešinukai 

gimė mąstant apie tai, kaip jaunimą ir 
Klaipėdą suvesti į vieną tašką. Neslėpsiu 
– šios idėjos atėjo sėdint pamokose. 

(Gabija pasakojo, kad ji jau seniai turi ais-
trą siūti. Tokiu būdu šis pomėgis merginą 
atvedė į siuvimo profesines studijas. Ten 
įgijusi daugiau praktikos ir pakalbėjusi 
su savo verslumo mokytoja ji nusprendė 
įkurti savo verslą „Jedig“. Tai verslas, kai 
drabužius ir daiktus mergina prikelia an-
tram gyvenimui. Taip pat Gabija su savo 
komanda kuria daugkartinius maišelius, 
kuriems paveikslėlius parenka ji pati.)

Jūsų „Jedig“ verslas. Papasakokite, 
kaip sumanėte jo imtis?

Šio verslo imtis paskatino mano verslu-
mo mokytoja. Ji pakvietė mane į savo 
verslumo būrelį, kur man gimė mintis 
sukurti tokio pobūdžio verslą. Jam vys-
tantis atsirado papildoma idėja siūlyti 
žmonėms tokią paslaugą, kaip rūbų per-
dirbimas ir atnaujinimas. Didžiausio pa-
laikymo ir paskatinimo sulaukiau iš mo-
kyklos bendruomenės, tėvų ir draugų.

Kiek laiko jau plėtojamas Jūsų verslas 
ir kaip sekasi?

Mūsų verslas gyvuoja jau dvejus metus. 
Labai tuo džiaugiuosi. Jį plėtoti sekasi 
neblogai.  Žinoma, kadangi visi koman-
dos nariai esame abiturientai, tad per 
egzaminus verslą šiek tiek apleidome, 
bet šiuo metu į jį grįžtame pilnu pajėgu-
mu.

Ar pasikeitė komanda, kuri yra prisi-
dėjusi prie Jūsų verslo? Gal atsirado 
bendraminčių, kurie noriai prisijungė 
veikti kartu?

Pačioje verslo pradžioje mūsų komanda 
atrodė visai kitaip. Bet paskui vis netek-
davome komandos narių, jie išeidavo. 
Galų gale nutiko taip, jog likau viena. Šis 
laikas buvo sunkiausias, nes tada neži-
nojau, ką daryti, galvoje sukosi klausi-
mas: ar reikia toliau tęsti šį verslą? Tačiau 
greitai prie manęs prisijungė mano ge-
riausias draugas, kuris mane palaikė iš 
pat pradžių. Paskui atsirado dar vienas 
komandos narys. Tuo metu man pasida-
rė daug smagiau. Iki pat šiol esame trise 
ir mums dar padeda jau minėta verslu-
mo mokytoja. Žinau, kad mūsų yra ne-
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daug, bet dabar visiškai viską suspėjame 
ir verslą plėtojame toliau.

Anksčiau esate pasakojusi, kad kuria-
te daugkartinius maišelius ir prikeliate 
rūbus antram gyvenimui. Taip pat or-
ganizavote dirbtuvių tipo mokymus. 
Kas per tiek laiko pasikeitė?

Tiesa pasakius nieko. Mes dabar esame 
sustoję ties šiomis veiklomis, nes jau-
čiame paklausą. Keičiasi tik tai, kad ant 
daugkartinių maišelių atsiranda naujų 
paveiksliukų. Ir, žinoma, randasi vis dau-
giau noro ir idėjų kurti. 

Kas žmones labiausiai domina Jūsų 
versle?

Tai išskirtiniai piešiniai, kuriuos piešia-
me ant savo produktų. Visi jie yra mano 
fantazijos vaisius – tokių niekur nerasite. 
Jie savotiškai keisti, tačiau daugumai jie 
patinka.

Kur galima ieškoti Jūsų gaminių?

Mūsų gaminius įmanoma apžiūrėti ir įsi-
gyti socialiniuose tinkluose Instagram‘e, 
ir Facebook‘e. Taip pat galima su mani-
mi susisiekti ir asmenine žinute.

Minėjote, kad vieną kartą jau buvo ki-
lusi mintis nutraukti verslą. Ar tai buvo 
tik vieną kartą?

Ir ne vieną, ir ne du kartus buvo kilusi 
tokia mintis. Taip nutikdavo dėl to, nes 
mums sunkiai sekasi marketingo reika-
lai. Dėl šios priežasties ir nepasiekiame 
didesnės auditorijos, kurios norėtumė-
me. Bet visada stengiamės išsisukti iš 
keblios padėties ir tęsti savo veiklą, kad 

ir ką mums reiktų padaryti. Tiesiog labai 
mėgstame tai, ką darome. 

Ar pačioje pradžioje nebuvo baisu pra-
dėti kurti verslą? 

Kadangi buvo didelis užsidegimas ir no-
ras kažką pradėti, tai baimės tikrai ne-
jutau. Visada ėjau su mintimi, kad jeigu 
ir nepavyks, būsiu pabandžiusi. O jeigu 
nepabandysiu, tai ir nežinosiu, ar tai sė-
kmingas mano kelias, ar ne. Tokia jau 
esu – niekada nebijau rizikuoti.

Ką patartumėte jaunam žmogui, ku-
ris turi verslo idėją, bet bijo ją iškelti į 
viešumą arba neturi galimybių to pa-
daryti?

Palinkėčiau visada mėginti, galimybės 
yra ir jos visada atsiras. Kai pradedi kažką 
daryti, atsiranda žmonių, kurie tau pa-
deda ir palaiko. Visada taip nutinka. Yra 
tokios organizacijos kaip Lietuvos Ju-
nior Achievement. Jos padeda jauniems 
žmonėms pradėti savo verslą. Būtent su 
jų pagalba gimė ir mano verslas. Svar-
biausia yra daryti, nes viskas yra įmano-
ma.
 
Gal šiais metais su savo dirbiniais keti-
nate dalyvauti Jūros šventėje? 

Šiais metais Jūros šventėje dalyvausiu su 
savo keliomis darbų kolekcijomis, kurios, 
tikiuosi, sulauks žmonių susidomėjimo 
ir gerų reakcijų.
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Tai mobili scena bei uždara patalpa jau-
nimo iniciatyvoms įgyvendinti. Erdvėje 
suteikiama garso ir apšvietimo įranga, 
pagalba ir konsultacija įgyvendinant vei-
klas. Praėjusiais metais erdvė buvo įsikū-
rusi Atgimimo aikštėje. Joje per pusmetį 
suorganizuota daugiau kaip 30 įvairių 
jaunimo inicijuotų veiklų. Šiais metais 
erdvė perkelta į Gluosnių skersgatvį, ša-
lia AJE|+Skatepark.

Dainius Šilingis
Tel.: 8 621 99530
El. p.: direktorius@aukcentras.ltER
D

V
ĖS

„POP-UP“ 
EKSPERIMENTINĖ 
ERDVĖ
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NAUJI 
GRAFITI
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Grafiti piešinius gali rasti čia:

Baltijos žiedas 1–4

PC „Akropolis”

Piliavietė

Janonio gatvė 

Šiaurinis molas
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GAUK 0,25 STOJAMOJO 
BALO PASINAUDOJĘS 

JAUNIMO SAVANORIŠKOS 
TARNYBOS PROGRAMA!

DAUGIAU INFORMACIJOS: 

JRA.LT/JAUNIMUI/SUZINOK-DAUGIAU/SAVANORYSTE

JST PROGRAMOS VADOVĖ SANDRA GAUČIŪTĖ
TEL.: +370 633 21906  |  EL. P.: GINTARE.JOTEIKAITE@JRA.LT

DAUGIAU APIE 
SAVIREALIZACIJOS 
GALIMYBES 
KLAIPĖDOS MIESTE

Jaunimo savanoriška tarnyba  – intensyvi 
6 mėn. trukmės savanorystės programa 
jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 m., ku-
rios metu jaunuoliai vidutiniškai 40 val. / 
mėnesį savanoriauja pasirinktoje akre-
dituotoje priimančioje organizacijoje, 
kartą per mėnesį susitinka su savanoriš-
ką veiklą organizuojančios organizacijos 
paskirtu mentoriumi(e), mokosi įveikti 
sunkumus, mokosi apmąstyti patirtį bei 
įvardyti išmokimus, suformuluoti tobu-
lėjimo kryptis.

JST programa – galimybė ne tik atrasti 
patinkančią veiklos kryptį, bet ir geriau 
pažinti save, ugdyti bendrąsias kompe-
tencijas ir stiprinti pasitikėjimą savimi.
Savanoriai, kurie įgyvendina daugiau nei 
3 mėnesius tarnybos, įgyja JST Pažymė-
jimą – dokumentą patvirtinantį tarnybos 
metu įgytus ar sustiprintus įgūdžius, ta-
čiau tik 6 mėn. (ne mažiau nei 35 val. /
mėn.) nenutrūkstama tarnyba suteikia 
0,25 stojamojo balo pripažinimą stojant 
į pirmosios pakopos studijas.
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Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo 
centro struktūrinis padalinys Atviras jau-
nimo centras – tai vieta skleistis jaunoms 
asmenybėms, puoselėti savo vertybinį 
suvokimą, diskutuoti jaunimui rūpimais 
klausimais, ieškoti ir atrasti problemų 
sprendimų būdus. Atviras jaunimo cen-
tras veiklą Klaipėdos mieste pradėjo 

nuo 2009 m., o 2013 m. tapo Klaipėdos 
karalienės Luizės jaunimo centro struk-
tūriniu padaliniu ir dabar sėkmingai tę-
sia savo darbą. Nuo 2013 m. iki 2021 m. 
Atviras jaunimo centras mieste buvo ži-
nomas kaip Atviros jaunimo erdvės.

ATVIRO JAUNIMO 
CENTRO MISIJA – 
SUKURTI TVARESNĖS
VISUOMENĖS PAMATUS 
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Atvirame jaunimo centre jauniems 
žmonėms (14–29 m.) suteikiama galimy-
bė saugiai leisti laisvalaikį, užsiimti jiems 
įdomia veikla, o esant poreikiui kartu su 
centro darbuotojais spręsti kasdienybė-
je iškylančius iššūkius ir klausimus. Tokiu 
būdu, dalyvaudamas bendrose veiklose, 
jaunimas gilina savo bendravimo, supra-
timo, empatijos įgūdžius bei kuria tva-
resnės visuomenės pamatus.

Beje, Atvirame jaunimo centre (I. Simo-
naitytės g. 24, Klaipėda) jaunuolių laukia 
puikus darbuotojų kolektyvas, laisvalai-
kiui pritaikyta aplinka: muzikos, kūrybi-
nė, šokių erdvės, sporto salė bei įvairūs 
stalo žaidimai, biliardas, stalo tenisas ir 
kt.
 
Nuo 2022 vasario 1 d. Atviras jaunimo 
centras pakvietė savo lankytojus į dar 
vienas naujas, modernias patalpas, įsi-
kūrusias Paryžiaus Komunos g. 16A.
Veržlus jaunimas naujoje savito dizaino 
aplinkoje gali ugdyti savo bendrąsias ir 
profesines kompetencijas, taikyti infor-
macines ir kūrybines technologijas nau-
joms savo idėjoms įgyvendinti, ugdyti 
socialinę atsakomybę ir pilietiškumą, 
bendrauti ir bendradarbiauti su įvairio-
mis nevyriausybinėmis organizacijomis 
ir kitomis institucijomis. Šiame Atviro 
jaunimo padalinyje veikia konferencijų, 
interaktyvaus mokymosi, sporto salės 
ir jaunimo erdvė, kur galima žaisti stalo 
žaidimus, stalo tenisą, stalo futbolą ar įsi-
jungti „Playstation 4“. 

Šiais metais Atviras jaunimo centras 
vykdo netgi du Jaunimo reikalų depar-
tamento prie socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos finansuojamus projek-
tus: ,,Platforma“ ir ,,Gatvė jaunimui“.

Projektu ,,Platforma“ siekiama padėti 
jaunuoliui jaustis saugesniam ir labiau 
pasitikinčiam savimi šių dienų interneti-
nėje platformoje, kurioje vyksta įvairaus 
tipo psichologiniai, moraliniai nusikal-
timai, patyčios. Projektu ,,Platforma“ 
Atvirame jaunimo centre bus vykdomos 
įvairios veiklos, prevenciniai užsiėmimai, 
psichologinės konsultacijos, psichinės 
higienos veiklos, mokymai jaunimui ir 
darbuotojams, supervizijos ir intervizi-
jos, veiklų pristatymai, susitikimai su kitų 

atvirų jaunimo centrų darbuotojais, so-
cialiniais partneriais.

Projektu ,,Gatvė jaunimui“ siekiama ma-
žinti jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, 
socialinę atskirtį ir didinti jo galimybes 
visaverčiai dalyvauti visuomenės gyveni-
me. Organizuojamos įvairios veiklos sie-
kiant užmegzti su jaunuoliais šiltus san-
tykius, paremtus abipuse pagarba bei 
pasitikėjimu, teikiant visą būtiną pagal-
bą jaunuoliams, suteikiant informacijos 
įvairiais klausimais ar nukreipiant į tam 
tikras institucijas Klaipėdos mieste. Taip 
pat darbuotojai rengia jaunuoliams indi-
vidualias konsultacijas, kur užtikrinamas 
absoliutus konfidencialumas. Darbas 
vykdomas Klaipėdos miesto pietinėje 
dalyje. Šaltuoju sezono metu jaunimo 
darbuotojai lankosi prekybos centruose 
ir dirba su jaunimu.

Atviras jaunimo centras šiais metais pri-
stato dar vieną naujieną – edukaciją „Vir-
tuali realybė kito kailyje“. Pasinaudoda-
mi virtualios realybės akiniais mokiniai 
turi unikalią galimybę bent trumpam iš 
tiesų pajausti, ką reiškia turėti judėjimo, 
regėjimo ar klausos negalią ir geriau su-
vokti patyčių žalą. Tai yra Europos jau-
nimo sostinės programos viena iš stra-
teginių iniciatyvų. Po peržiūros vyksta 
diskusijos kartu su Atviro jaunimo cen-
tro edukatoriais, kurių metu mokiniai 
gilinasi, kas yra empatija ir kokios em-
patijos bei supratimo formos išties yra 
reikalingos.

Nuo balandžio 1 d. Atvirame jaunimo 
centre pradėjo veikti jaunimo informa-
vimo ir konsultavimo centras, kuriame 
suteikiama aktuali informacija. Tad Atvi-
ras jaunimo centras imasi svarbaus tar-
pininko vaidmens tarp jaunimo ir valsty-
bės bei savivaldybės institucijų, aktyviai 
bendradarbiaudamas tarp jų. Taip pat 
Atvirame jaunimo centre jau ilgus me-
tus gyvuoja savanorystės tradicija.  Beje, 
savanoriaujama tiek iš Lietuvos, tiek iš 
užsienio šalių.

Atviras jaunimo centras – tai įstaiga, ku-
rioje jaunas žmogus realizuojasi, išban-
do įvairius savo gebėjimus, pasimatuoja 
norimą profesiją, turi galimybę savano-
riauti, suranda bendraminčių, draugų 
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ir mokosi eiti gyvenimo keliu jau nevai-
kiškais žingsniais. Jaunuoliai (14–29 m.) 
norintys įsilieti į Atviro jaunimo centro 
veiklas, yra visada laukiami, nes šios įs-
taigos durys yra atviros visiems ir visos 
veiklos yra nemokamos!

Adresas: 
I. Simonaitytės g. 24, Klaipėda (II aukš-
tas, atskiras įėjimas) ir Paryžiaus Ko-
munos g. 16A, Klaipėda

Tel.: 8 46 224738, 8 46 433409
El. p.: violeta.bruziene@kkljc.lt

Darbo laikas:

I. Simonaitytės g. 24, Klaipėda
II–V 14.00–20.00* val.
VI 14.00–18.00* val.
 
Paryžiaus Komunos g. 16A, Klaipėda 
I–V 14.00–20.00* val. 
VI 14.00–18.00* val. 

*Vasarą dirbame atskiru grafiku.

Minijos g. 2, III korpusas, 5 aukštas.

Tai neformaliam jaunimo ugdymui ir so-
ciokultūrinei veiklai pritaikytos patalpos, 
visiškai valdomos pareiškėjo. Patalpose 
yra dienos šviesos lempos, dideli langai, 
centrinis ir elektrinis šildymas. 

Erdvę sudaro sporto, „Chill“ zonos, vir-
tuvėlė, persirengimo zonos, tualetas, 
dušas. Sporto zoną sudaro 188 kv. m. 
daugiafunkcinė salė. Patalpos yra mies-
to centre, todėl lengvai pasiekiamos 
jaunimui, šalia autobusų stotelė, moky-
kla, kolegija. Pastate įsikūrusios įvairios 
neformalaus ugdymo ir sociokultūrinės 
veiklos įstaigos, šokių, muzikos studijos. 

Gluosnių sk. 2A.

Tai uždaras 300 kv. m. riedlenčių parkas 
ir poilsio zona. Tai naujai įrengtos erdvės 
su moderniomis ir saugiomis rampomis. 
Čia vyksta ne tik ekstremalaus sporto 
užsiėmimai, bet ir sudarytos kokybiškos 
sąlygos renginiams organizuoti, kultū-
riškai ugdyti jaunimą, jam bendrauti, įsi-
traukti į tobulėjimą skatinančias veiklas. 

Erdvėse yra vieta, kur galima vykdy-
ti praktinius užsiėmimus, yra paruošta 
atskira vieta susipažinti ir išbandyti įvai-
rias veiklas. 

ATVIROS JAUNIMO 
ERDVĖS – TURININGAM 
LAISVALAIKIUI 

ATVIRA JAUNIMO 
ERDVĖ „SKATEPARK“
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Su kokiais iššūkiais dažniausiai susi-
duria gatvės meno kūrėjai?

 Vieni iššūkiai yra susiję su manimi, kaip 
menininku, kai laužai galvą, kas būtent 
toje vietoje tiktų,  derėtų geriausiai: ar 
tai galėtų būti piešinys ant sienos, fa-
neros instaliacija, ar apraizgytas tiltas. 
Taip pat svarbus ir susitaikymas su laiki-
numu ir supratimas, jog kūryba, palikta 
ant miesto sienų, tau jau nebepriklau-
so, ir bet kas gali ją pakeisti, apipaišyti, 
uždažyti, sulaužyti, nugriauti. Na, ir prie 
iššūkių galėčiau priskirti švietėjišką šios 
meno krypties pusę, kai turi edukuoti 
tiek savo kalbomis, tiek darbais gatvėse, 
siųsti žinią savivaldybėms, praeiviams ir 
kitiems kūrėjams, jog tai nėra tiesiog at-
sitiktinai atsiradęs koks vimtelėjimas ant 
sienos. Tai paveiki ir visiems lengvai pa-
siekiama meno kalba – menas gatvėse.

Gatvės menas dažnai vertinamas gana 
skeptiškai. Kaip manai, kodėl ir kas ga-
lėtų padėti pakeisti tokį požiūrį?

Pakeistų gerieji pavyzdžiai. Tam skirtos 
erdvės, jaunimo įtraukimas ir problemų 
įvardijimas bei jų sprendimas, o ne ban-
dymas to išvengti. Kyla daug klausimų: 
kas yra blogai su kūryba gatvėse? Kodėl 
ji tokia, kokia yra? Ar išvis tai menas? Tai-
gi būtent „Choose Klaipėda“ platforma 
ERDVĖS ir yra vienas pirmųjų žingsnių, 
galinčių pakeisti neigiamą požiūrį. Ir to-
kioms temoms nėra vieno sprendimo. 
Europos miestai tiesiog žydi nuo gatvės 
meno, graffiti kultūros bei šių darbų ko-
kybės. Klaipėdoje reikėtų keleto stiprių, 
įkvepiančių iniciatyvų, tad vis daugiau 
žmonių atsivertų ir lengviau pripažintų 
bei priimtų gatvės meną.

Gatvės menas vis dar vertinamas skep-
tiškai – ne visiems atrodo, jog piešiniai 
ant sienų puošia miestą, nors jauniems 
žmonėms tai yra saviraiškos, o drauge 
ir miesto erdvių įveiklinimo forma. Apie 
tai kalbėjomės su vienu iš gatvės meno 
kūrėjų Pijumi Čeikausku, kuris teigia, 
jog  „Choose Klaipėda“ sukurta plat-
forma ERDVĖS padėjo atsigręžti į ga-
tvės meno svarbą ir žengė labai svarbų 
žingsnį pokyčių link. 

Projekto „Klaipėda – Europos jaunimo 
sostinė 2021” platforma ERDVĖS – kuo 
ji svarbi jaunimui ir miestui?
 
Tokie projektai palaiko taip vadinamą 
degimą. Jaunajam kūrėjui svarbu žinoti, 
jog yra platformų, skirtų visoms kūrybos 
išraiškoms. Gatvės menai, sienų tapy-
bos, užsiėmimai su jaunimu, diskusijos 
– iš pirmo žvilgsnio miesto kontekste 
tai lašas jūroje. Bet, mano nuomone, tai 
padeda kūrėjui augti, o kartu tobulėja jo 
idėjos ir vizijos miestui.

Ar Klaipėdos gatvėse daug erdvių, ku-
rias galima išnaudoti kūrybai?

Viena iš priežasčių, kodėl grįžau į Klaipė-
dą, buvo projektas „Klaipėda – Europos 
jaunimo sostinė“. Tai ir padėjo atsigręž-
ti į miesto užkampius, skersgatvius, in-
dustrines zonas. Tos vietos tarsi laukė, 
kada kas nors jas įveiklins. Tam paskatą 
duoda mažas gatvės meno įsitraukimas 
dideliame mieste ir savotiškas jo trūku-
mas. Stebiu visus kampus – nuo elektros 
skydinių, stulpų iki apleistų pastatų, tvo-
rų. Turiu visą sieną fotografijų iš miesto 
erdvių, kurias vis peržiūriu ir galvoju, kas 
būtent toje vietoje turėtų atsirasti, kaip 
atkreipti praeivio dėmesį, svarstau, ar 
savo kūrybą integruoti į miesto peizažą.

INTERVIU SU KLAIPĖDIEČIU 
PIJUMI ČEIKAUSKU

GATVĖS MENAS – VIENA 
PAVEIKIAUSIŲ MENO KALBŲ   
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Ką Tau pačiam reiškia gatvės menas – 
saviraiška ar ne tik?

Man tai savotiška terapija. Svarbus pats 
procesas nuo idėjos iki jos realizavi-
mo – čia telpa visi elementai, dėl kurių 
apskritai pradėjau piešti, kurti. Žmonių 
reakcijos, miesto stebėjimas ir buvimas 
jo dalimi, planavimas, minčių kristaliza-
cija. Matau gatvės meną, kaip vieną iš 
paveikiausių meno kalbų – čia turi eterį 
24/7 ir tavo auditorija yra miestas – ne tik 
žmonės, bet ir jame esantys gyvūnai, au-
gmenija, transporto priemonės, pastatų 
šešėliai, gatvių grindiniai. Iš vienos pusės 
atrodo begalinė laisvė – juk tiek erdvės, 
gali daryt absoliučiai bet ką. Tačiau čia ir 
yra kabliukas – atsakomybė už kiekvieną 
parašytą žodį, įamžintą situaciją, pako-
mentuotą opią temą – tai net tau neži-
nant gali paskatinti tam tikrus veiksmus, 
reakcijas. Mane įkvepia, kai eidamas pa-
sivaikščioti pamatau daug pastangų ir 
laiko pareikalavusį darbą, tačiau jis atsi-
dūrė ne parodų salėje, o autoriaus dėka 
integravosi į miestą – tai toks savotiškas 
staigmenos momentas. 

PIJUS ČEIKAUSKAS
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ŠIAURĖ-PIETŪS – tai projekto „Klaipė-
da-Europos jaunimo sostinė 2021“ plat-
forma, kvietusi jaunus žmones kurti 
naujas tradicijas, atrasti naujas vietas 
įvairioms veikloms arčiau namų – ne tik 
miesto centrinėje dalyje, bet ir pietinėje, 
šiaurinėje dalyse. 

DONATA DULKĖ

Tai padėjo pirmą kartą Klaipėdoje su-
organizuoti festivalius, skirtus gatvės 
menui bei seniesiems amatams, tradici-
joms, o jaunimo piknikas ant jūros kran-
to turi daug potencialo tapti populiariu 
renginiu, sukviečiančiu bendruomenes į 
vieną vietą gerai praleisti laiką. Bet apie 
viską iš pirmų lūpų... 
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Donata teigia, jog galimybė priimti 
sprendimus jaunimui suteikia daugiau 
pasitikėjimo savimi, motyvacijos ir noro 
ne tik veikti patiems, bet ir įtraukti kitus 
žmones. „Kuriant jų įtraukties tradicijas, 
miestas atsinaujina, renginiuose mato-
ma daugiau jaunų žmonių, o tuo pačiu 
skatinamas noras kurti ir likti Klaipėdoje, 
kurią projektas irgi padėjo pamatyti ki-
tomis akimis.

„Jaunimas iš naujo atrado pajūrio zoną – 
šiaurinį molą, II Melnragę. Prie to prisidė-
jo net tik miesto atnaujinta infrastruktū-
ra, bet ir geri prisiminimai organizuojant 
renginius toje zonoje“. 

Donata Dulkė  

Tel.: +370 601 75094 
El. p.: donata.dulke@smk.lt 

RAKTAS Į SĖKMĘ – AKTYVUS JAUNŲ 
ŽMONIŲ ĮSITRAUKIMAS  

Kalbėdama apie tai, kaip sekėsi įtrauk-
ti jaunus žmones į „Klaipėda – Lietuvos 
jaunimo sostinė 2021“ projektą, Donata 
Dulkė sako, jog čia labai padėjo RMSOS 
(angl.: rights, means, space, opportunity, 
support) jaunimo dalyvavimo modelis, t. 
y. jaunimo balsas buvo girdimas. „Jau-
nuomenei buvo suteiktos priemonės, 
erdvės bei teikiama emocinė ir fizinė 
parama kurti, tobulėti, ugdytis, megzti 
kontaktų tinklus, siekti tiek asmeninių, 
tiek projekte numatytų rezultatų – jau-
nimas atliko idėjų generatorių, kūrėjų ir 
organizatorių funkcijas“. 

Donata džiaugiasi, jog net ir pasibaigus 
projektui, kai kurios jo metu sukurtos 
tradicijos tęsiamos iki šiol – pavyzdžiui, 
jaunimo piknike kilusi idėja – kviesti 
jaunus klaipėdiečius atlikėjus į miesto 
renginius, koncertus, taip suteikiant di-
desnes galimybes jaunų atlikėjų tobulė-
jimui ir kūrybiniam potencialui.

GALIMYBĖ PRIIMTI SPRENDIMUS – 
STIPRINA PASITIKĖJIMĄ

Kaip vieną didžiausių laimėjimų įgyven-
dinant projekto platformos tikslus, Do-
nata įvardija  jaunimo gebėjimą orga-
nizuoti, kurti, veikti –  suburta savanorių 
komanda aktyviai įsitraukia ir į šių metų 
renginius Klaipėdoje –  „Europiada“, Klai-
pėdos pilies džiazo festivalis. 

INTERVIU SU DONATA DULKE – PROJEKTŲ VADOVĖ 
SOCIALINIŲ MOKSLŲ KOLEGIJOJE 

DIDŽIAUSIAS LAIMĖJIMAS – 
JAUNIMO GEBĖJIMAI KURTI 
IR VEIKTI
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JAUNIMO 
PIKNIKAS
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2021
BIRŽELIO 18 D.
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GATVĖS MENO 
FESTIVALIS 

„ART GATES“
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2021
BIRŽELIO  21 - 28 D.
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TRADICINIŲ AMATŲ 
IR MENO FESTIVALIS 

GABYA
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2021
LIEPOS 16 - 18 D.
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ODETA GIEDRAITYTĖ
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mali aplinka, terasa į marias) ir Švyturys 
Bhouse (ekskursijos, degustacijos, kon-
certai, užkandžiai ir terasa su vaizdu į 
miestą).

TOP 4 – istorinė vieta ir nemokama apž-
valgos vieta: Piliavietė ir nuo jos atsive-
riantys vaizdai į miestą, į marias.

TOP 5 – aktyvus laisvalaikis: nuostabus 
dviračių ir bėgikų takas nuo Vasaros es-
trados iki pat Olando kepurės. Jei mėgs-
tate judinti kūną gamtoje, tai ši vieta tam 
tobula (kelyje prasilenksite su daugybę 
bendraminčių, tik nepamirškite atsi-
kvėpti ant Olando kepurės skardžių!)

Labiausiai Jus pačią nustebinę atradi-
mai?

Nustebino jausmas, kai gyveni savo gim-
tajame krašte, kur, atrodo, tu praktiškai 
viską pažįsti, bet pasirodo, kad dar yra 
daug ko naujo pažinti arba iš naujo atras-
ti. Ypač nustebino faktas, kad tokių žmo-
nių, kurie labai tiki dar geresne Klaipėdos 
ateitimi yra labai labai daug!
Ką atsakytumėte tiems, kurie teigia, jog 
Klaipėdoje nuobodu ir jauniems žmo-
nėms čia nėra ką veikti?

Kažkada ir aš taip maniau, kad čia nėra 
ką veikti ypač jaunam žmogui. Bet jei bū-
čiau skyrusi daugiau energijos smalsu-
mui atsiverti ir tiesiog paieškoti, manau, 
būčiau mažiau blaškiusi save po pasaulį 
ir ėmusi kurti „Klaipeda By Local“ projek-
tą anksčiau. Tad linkiu žmonėms labiau 
atverti savo smalsumo duris. O jei tos du-
rys bus sunkios, parašykite man – padė-
siu jas pastumti, paieškoti, atrasti.
Ką patartumėte keliaujantiems ir norin-
tiems pamatyti vis kažką naujo?
Yra vienas nuoširdus patarimas – išmokti 
sustoti, įkvėpti naujos vietos oro, nužvelg-
ti gamtą ar jus supančius žmones, lėtai 
pasimėgauti jausmu čia ir dabar, padė-
koti už galimybę taip gyventi ir tada vėl 
pasileisti į naujus kelius.

Neretai tenka išgirsti, jog Klaipėdoje 
nuobodu, jauniems žmonėms čia trūks-
ta veiklos, todėl šis miestas daug kam 
asocijuojasi tik su jūra. Tačiau  kelionių 
organizatorė, projekto „Klaipeda By 
Local“ sumanytoja Odeta Giedraitytė 
sako, jog tereikia atverti duris smalsu-
mui, kuris nuves į atradimų ir įspūdžių 
kupinas uostamiesčio vietas. 

Trumpai papasakokite apie save ir 
savo veiklą. Kaip kilo idėja ją pradėti?

Esu Odeta, jaunoji kelionių organizato-
rė, kuri be proto myli Klaipėdą ir mato 
šio krašto potencialą augti, klestėti. Dar 
prieš baigdama turizmo administravimo, 
renginių organizavimo studijas, buvau 
įsitikinusi, kad Klaipėdoje niekuomet ne-
gyvensiu, ieškosiu laimės svetur, tad išvy-
kau į Japoniją, Angliją, Havajų salas, ban-
džiau gyventi ir Vilniuje... Po klaidžiojimų 
po pasaulį keitėsi vertybės ir sukaupta 
patirtis vijo mane atgal namo, į Klaipėdą. 
O tada ir prasidėjo didžioji meilė miestui, 
jį tyrinėjant ir sukuriant projektą „Klaipe-
da By Local“, kuriame vietiniam ir atvyku-
siam svečiui siekiu parodyti, kad Klaipė-
doje yra ką veikti ir kodėl čia gera gyventi!

TOP vietos Klaipėdoje, kurias privalo 
aplankyti ne tik miesto svečiai, bet ir 
vietiniai gyventojai.

TOP vietų ieškojimas ir jų tyrinėjimas – 
mano varomasis arkliukas!

TOP 1 – gamta: mūsų Smiltynės paplūdi-
mys, miškai ir Jachtklubas, kuriame yra 
puikus restoranas, raminantis vaizdas į 
jachtas ir marias.

TOP 2 – meninė erdvė: 10 tiltų kiemas 
(menininkų kiemelis). Čia ne tik galima 
skaniai pavalgyti ar atsigerti kavos, bet ir 
aplankyti menines erdves, dalyvauti ren-
giniuose.

TOP 3 – dvi pasilinksminimo ir kultūrinės 
erdvės: Hofas (koncertai, maistas, nefor-

INTERVIU SU ODETA GIEDRAITYTE APIE KLAIPĖDOS 
LANKYTINAS VIETAS

„KLAIPEDA BY LOCAL“ - 
KLAIPĖDOJE TIKRAI YRA KĄ 
VEIKTI! 
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SPALVOS
2021 m. rugpjūčio 28 d. Amberton Hotel
Klaipėda renginių salėje buvo surengta
patyčių prevencijai skirta LGBT* konfe-
rencija „Spalvos“. Konferencijoje dalyva-
vo žmogaus teisių, jaunimo organiza-
cijos, LGBT+ bendruomenės, Klaipėdos 
miesto savivaldybes atstovai, politikai ir 
kt. Jie ne tik apžvelgė patyčių paplitimo
tarp jaunimo situaciją, aptarė šios pro-
blemos pasekmes miestui bei jo gyven-
tojams, bet ir supažindino su jau jgyven-
dintais sveikintinais patyčių prevencijos
projektais, buvo pasirašytas memoran-
dumas „Dėl LGBT+ palaikančių grupių 
sukūrimo Klaipėdos miesto mokyklose“.

Projekto „Klaipėda-Europos jaunimo 
sostinė 2021“ platforma, kvietusi jau-
nus žmones atsiskleisti, nes kiekvienas 
iš mūsų norime ir turime teisę būti tuo, 
kuo esame. Taip skatinome garsiai kal-

bėti apie LGBTIQ+ jaunimo atstovų, tau-
tinių mažumų ar įvairią negalią turin-
čių jaunuolių kasdienius iššūkius mūsų 
mieste, ieškojome būdų ir sprendėme 
juos kartu, kurdami draugiškesnį miestą 
jaunimui. 
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PARODA 
„ALKANI MEILĖS“

PARODA, SKATINANTI EMPATIJĄ IR DIDINANTI SOLIDARUMĄ NEGALIĄ 
TURINČIŲ, UŽSIENIEČIŲ BEI LGBT+ JAUNŲ ASMENŲ GRUPĖMS 

PRIKLAUSANTIEMS JAUNUOLIAMS. KARTU SU MENININKE JOLITA VAITKUTE 
SUKURTA PARODA ATSPINDINTI TIKRAS KLAIPĖDIEČIŲ ISTORIJAS.
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2021 m. rugpjūčio 21d. Klaipėdos elinge 
pirmą kartą buvo surengtas „Pirštų kū-
rėjų“ koncertas. Tai neįprasta bei unikali 
koncertinė programa, kuri buvo ver-
čiama į gestų kalbą –  koncertas buvo 
skirtas klausos sutrikimą turintiems bei 
kurtiems asmenims, kurie pirmą kartą 
galėjo dalyvauti tokiame koncerte, pri-
taikytame būtent šiai negaliai. 

Muzikinius kūrinius scenoje vertė Klai-
pėdos kurčiųjų jaunimo organizacijos 
pirmininkė su savo komanda, o vertimas 
buvo transliuojamas ir LED ekrane. 
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sidėti prie demokratinių vertybių puose-
lėjimo. Tolerantiško jaunimo asociacija, 
siekdama savo tikslų įgyvendina misiją 
solidariai suvienyti jaunimą ir vyresnius 
asmenis, siekiant žmogaus teisių užtikri-
nimo ir palankaus diskurso įvairovei kur-
ti, daryti įtaką sprendimų priėmėjams, 
skatinti visuomenės pagarbą ir toleran-
ciją.

Kaip manote, kodėl tabu temos vis dar 
egzistuoja?

Lygybė ir laisvė nuo seniausių laikų išski-
riamos kaip demokratijos ramsčiai. Šie 
principai realizuojami per visų piliečių 
lygybę prieš įstatymą ir vienodas pilieti-
nes bei politines teises. Ilgus metus Lie-
tuva gyveno nedemokratiniame režime 
– Sovietų Sąjungos sudėtyje. Joje nebu-
vo tinkamai ginamos šios teisės – gyvy-
bė, kankinimų draudimas, susirinkimų 
laisvė, saviraiškos laisvė, privatumas ir 
šeimyninis gyvenimas, nuosavybė, fizinė 
laisvė. Todėl ilgainiui Lietuvos žmonės 
dėl įvairių blogų patirčių, patirtų skau-
džių pamokų iš galios struktūrų, prisi-
taikydami prie aplinkybių, saugodami 
save, sau artimus žmones apribojo savo 
įvairovę, slėpė ar net nepažino tikrojo 
savo identiteto.

Atgavus nepriklausomybę ir įsiliejus į 
Vakarų demokratijas, kur įvairovė yra 
kasdienybės dalis,  (o mums ilgą laiką 
daug kas buvo tabu) sunku save pero-
rientuoti. Juk dar reikia suprasti, kad prie 
išsilaisvinimo neprisideda vis dar nesi-
baigianti Rytų kaimynės propaganda 
ir jautrių temų eskalacija, visuomenės 
bauginimas ir kitų, pavyzdžiui, religinių, 
politinių interesų grupių siekis pasinau-
doti šiomis temomis savo galiai išlaikyti 

Tolerancija – opi ir neabejotinai labai 
svarbi tema visų mūsų gyvenime, o 
ypač tarp jaunimo. Prie tolerantiškos vi-
suomenės ir jaunimo ugdymo aktyviai 
prisideda Tolerantiško jaunimo asoci-
acija, kuri savo veiklą vykdo įvairiose 
srityse. Apie tolerancijos prasmę, tabu 
temas ir bandymą išsilaisvinti iš stere-
otipų kalbėjomės su Tolerantiško jau-
nimo asociacijos projektų vadovu, or-
ganizacijos pirmininku, Vilniaus miesto 
jaunimo reikalų tarybos ir Vilniaus NVO 
tarybos nariu Artūru Rudomanskiu.

Kokia pagrindinė Tolerantiško jauni-
mo asociacijos (toliau – TJA)  misija ir 
tikslai? 

TJA veikia žmogaus teisių ir jaunimo 
veiklos srityse ir yra viena iš nedaugelio 
išskirtinai žmogaus teisių klausimais be-
sispecializuojančių jaunimo organizaci-
jų Lietuvoje. Per 17 sėkmingų Asociacijos 
gyvavimo metų jos darbuotojai, nariai ir 
savanoriai įgijo patirties, vykdydami pla-
taus spektro veiklas – mokymus, eduka-
cinius renginius, sąmoningumo kam-
panijas, pilietines akcijas, tarpkultūrinio 
ugdymo užsiėmimus, reiškiant viešą 
poziciją žmogaus teisių klausimais, ypač 
susijusiais su LGBT+ bendruomene. TJA 
vienija per 200 narių Lietuvoje, tarp jų 
ir Klaipėdoje. Per visą veiklos laikotarpį 
įgyvendinta daugiau nei 70 projektų, su-
kaupta ilgametė institucinė atmintis.

Asociacija didžiuojasi savo pagrindine 
veiklos kryptimi „Ugdyti visuomenės 
pagarbą ir toleranciją žmogui, jo tapa-
tybei ir pasirinkimui bei skatinti socia-
liai pažeidžiamų grupių integraciją“. Tai 
reiškia, kad Asociacijoje yra daug erdvės 
narių saviraiškai ir ieškojimams, kaip pri-

„BŪTI TOLERANTIŠKAM – 
TAI PRIPAŽINTI PASAULIO
ĮVAIROVĘ“

TOLERANTIŠKO JAUNIMO 
ASOCIACIJOS PIRMININKAS
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ar įtvirtinti. Dėl šių priežasčių tabu temos 
vis dar egzistuoja. Tačiau jų mažės, jeigu 
daugiau žmonių aktyviai rems įvairovės 
išlaisvinimą.

Kaip ir kur gimsta stereotipai ir kaip su 
jais kovoti?

Individo ir kultūros santykis priklauso 
nuo įgyvendinamos politikos. Ten, kur 
laisvesnė kultūra ir individai, stereotipų 
yra mažiau. Stereotipų apskritai sunku 
išvengti. Viena vertus, jie mums padeda 
dideliame informacijos sraute supapras-
tintai suvokti realybę, kita vertus, tas su-
paprastinimas stereotipais nužmogina 
tam tikras grupes, sudaiktina žmones. 
Todėl tokiose kultūrose, kur tokiose sri-
tyse, kaip ugdymo procese, žiniasklaido-
je, viešojoje politikoje ar netgi šeimose, 
ribojamos demokratinės laisvės ir lygia-
teisiškumas, žmonės neturi galimybės 
pažinti aplinkinių ir jų identitetų įvairo-
vės. Savo nežinojimą žmonės grindžia 
stereotipais, kurie suformuoja išanksti-
nes nuostatas, neretai neigiamas, ir net-
gi taip padidina atotrūkį kartais net tarp 
artimiausių šeimos narių.

Ką šių dienų pasaulyje reiškia būti to-
lerantiškam?

Būti tolerantiškam – tai pripažinti pasau-
lio įvairovę. Tolerancija – tai pakantumas 
kitiems, supratimas, kad kitas žmogus 
gali skirtis nuo mūsų, ir pripažinimas, 
kad jis turi teisę būti kitoks nei mes.

Kalbant apie toleranciją – ar buvo įsi-
mintinų, išskirtinių situacijų, su kurio-
mis teko susidurti savo praktikoje?

Tolerancija nėra absoliuti – ji baigiasi 
tada, kai pažeidžiamos kito žmogaus 
teisės ar užsiimama nusikalstama vei-
kla. Vieną iškreiptos tolerancijos pavyz-
dį įsiminiau ir iš Klaipėdos miesto, kai į 
Tolerantiško jaunimo asociaciją kreipėsi 
homoseksualus moksleivis, neapsiken-
tęs patyčių dėl jo seksualinės orientaci-
jos. Jis mūsų klausė: gal mūsų Asociacija 
gali ką nors pasiūlyti jo mokyklai, kad ji 
prisidėtų prie patyčių masto mažinimo. 
Juk jos iš šalies nematomos, bet visi mo-
kykloje, įskaitant ir administraciją, apie 
tai žino, bet ignoruoja, toleruoja. 
Mūsų Asociacija kreipėsi į mokyklą (aiš-
ku, neįvardindama, kad reali situacija 
yra žinoma) ir  pasiūlė bendradarbiauti 

įgyvendinant prevencines veiklas, kurios 
mažintų diskriminaciją ir patyčias. Deja, 
mokykla atsisakė bendradarbiauti pri-
mygtinai pabrėždama, kad jų mokykloje 
viskas yra gerai ir jokių iniciatyvų nerei-
kia. Žinoma, mes šio klausimo nepaliksi-
me nuošalyje, rasime būdų, kaip padėti. 
Bet tai tik įrodo, kad reikia daug pastan-
gų ir solidaraus palaikymo iš šalies.

Jūsų patarimas ir palinkėjimas mūsų 
skaitytojams

Jeigu jūs perskaitėte šį straipsnį ir esa-
te kurios nors mokyklos bendruomenės 
nariai, susisiekite su mumis ir padėkite 
savo mokyklos bendruomenėse įkurti 
savipagalbos grupes dėl diskriminacijos 
ir patyčių kenčiantiems asmenims. Net 
jeigu jūs savo mokyklos bendruomenėje 
jaučiatės saugiai, būtų puiku pasitikrinti 
ir paskleisti savo mokykloje žinią, kad yra 
tikrai saugu, nes sėkmingai veikia savi-
pagalbos grupė. O nuo diskriminacijos ir 
patyčių kenčiantys ar jas patyrę jaunuo-
liai turėtų kur kreiptis esant nepalan-
kioms aplinkybėms.

Savipagalbos grupės yra tarsi klubai ak-
tyviems ir pilietiškiems moksleiviams, 
norintiems prisidėti prie Lietuvos mo-
kyklų tapsmo tolerantiškesnėmis ir sau-
gesnėmis visiems moksleiviams. Prie 
„Rainbow Challenge“ klubo prisijungę 
moksleiviai kartu su mokytoju-kurato-
riumi, tėvais ar kitais mokyklos bendruo-
menės nariais organizuoja aktyvizmo, 
švietimo ir paramos veiklas visai moky-
klos bendruomenei ir taip prevenciškai 
ar esant įvairioms aplinkybėms kovoja su 
mokykloje pasitaikančiu homofobijos, 
transfobijos, seksizmo, rasizmo papliti-
mu bei neapykanta neįgaliesiems ir ki-
toms socialiai pažeidžiamoms grupėms. 
Šias grupes mes padedame įkurti ir jas 
palaikome įgyvendindami dvi iniciaty-
vas: viena iš jų remiama Aktyvių piliečių 
fondo, finansuojamo EEE finansinio me-
chanizmo lėšomis „Rainbow Challenge” 
už LGBT+ teises ir galimybes“, kita yra re-
miama Jaunimo reikalų agentūros pro-
gramos „Kitoks, bet savas“.įkvepiančių 
iniciatyvų, tad vis daugiau žmonių atsi-
vertų ir lengviau pripažintų bei priimtų 
gatvės meną.
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Su kokiais didžiausiais iššūkiais susi-
duriate savo veikloje?

Vienas jų – vis dar atsargus darbdavių 
požiūris į neįgalius žmones. Darbdaviai 
tikisi kompetentingų, gerai dirbančių, o 
šiuo atveju reikia prisitaikyti prie darbuo-
tojo – ne tik investuoti laiką, mokyti, bet 
ir pertvarkyti tam tikrus vidinius proce-
sus, o kartais ir sukurti naują darbo vietą. 
Ir tai yra derybų procesas, kuriame daly-
vaujame ir mes – supažindiname, kokie 
yra tokių žmonių poreikiai, kokia turėtų 
būti jų darbo vieta ir kitos sąlygos, kurias 
reikėtų suteikti. 

Dar vienas iššūkis – sparčiai besikeičianti 
darbo rinka. Ypač didelę įtaką tam pada-
rė karantinas ir nuotolinis darbas. Šiuo 
atveju žmonėms su negalia trūksta ge-
bėjimų, universalumo, praktikos, nes ne-
mažai jų yra visiškai be darbo patirties, 
todėl negali atliepti darbdavių lūkesčių. 
Tiesa, reikia paminėti, jog darbdavių nu-
sistatymas po truputį kinta – jie tampa 
kūrybiškesni, atviresni ir ieško sprendi-
mų, kaip galėtų integruoti darbo vietas 
neįgaliesiems, tačiau norėtųsi, jog šis 
procesas būtų spartesnis.

Veiklą vykdote jau 16 metų. Kokiomis 
įsimintiniausiomis sėkmės istorijomis 
galite pasidalinti?

Mums visuomet džiugu, kai suranda-
me darbdavius, norinčius padėti, o ypač 
pasiryžusius keistis ir, kaip jau minė-
jau, prisitaikyti. Bendradarbiaujame su 
„Decathlon“ sporto prekių parduotuve. 
Čia sukurta atskira darbo pozicija žmo-
nėms su specialiais poreikiais – drabužių  
lankstymas, kabinimas. Tačiau pirmiau-
siai pats darbuotojas turi pasitikrinti, 
kokios funkcijos jo laukia, ar jis gebės 
jas tinkamai atlikti. Taip pat įsivertina ir 
darbdavys – kiek laiko užima mokymai, 

Jaunimo su specialiais poreikiais inte-
gracija darbo rinkoje – dar vienas svar-
bus aspektas, kurį būtina tobulinti sie-
kiant užtikrinti kuo didesnes galimybes. 
Apie tai, kokios jos šiandien, kalbėjomės 
su Socialinės įdarbinimo agentūros 
„Sopa“ direktore ir viena iš įkūrėjų Jur-
gita Kupryte.

Jurgita, padedate įsidarbinti žmo-
nėms, turintiems mažesnes galimy-
bes darbo rinkoje. Kaip pavyksta įgy-
vendinti įdarbinimo procesą ir kuo jis 
kitoks?

Įdarbinimo procesas žmonėms su ma-
žesnėmis galimybėmis reikalauja atidu-
mo, laiko ir nenutrūkstamo ryšio tiek su 
jais pačiais, tiek su darbdaviais. Pirmiau-
sia, reikia išsiaiškinti besikreipiančiųjų 
poreikius, gebėjimus, patirtį. Žinoma, 
labiausiai viskas išryškėja per praktiką, 
todėl čia labai padeda partneriai, kurie 
leidžia išbandyti save įvairiose srityse. 
Pavyzdžiui, bendradarbiaujame su dali-
jimosi stotele „DĖK‘ui“. Ten organizuoja-
mose dirbtuvėse darbo ieškantys žmo-
nės gali ugdyti įgūdžius, atskleisti savo 
stipriąsias puses ir geriau pasirengti dar-
bo rinkai. Saugioje aplinkoje stengiamės 
surasti tokią veiklą, kuri žmogui labiau-
siai sekasi, o tada ieškome darbdavių. 
Tarpininkaujame tarp darbdavio ir as-
mens su negalia – padedame prisista-
tyti, kai yra iššūkių, pavyzdžiui, dėl kal-
bos sutrikimo, supažindiname su darbo 
vieta, konsultuojame įmones dėl darbo 
sąlygų pritaikymo. Net ir suradę darbą, 
niekada nepaliekame žmogaus vieno 
– vyksta nuolatinis bendradarbiavimas, 
teikiame pagalbą darbo vietoje, kartu 
sprendžiame kylančius iššūkius. 

INTERVIU SU SOCIALINĖS ĮDARBINIMO AGENTŪROS 
„SOPA“ VADOVE JURGITA KUPRYTE

KIEKVIENA SĖKMĖS 
ISTORIJA – ILGAS KELIAS
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JURGITA KUPRYTĖ

kiek trunka pats darbas ir ar jį tenkina 
rezultatai.  

Esama ir daugiau darbdavių, kurie taiko 
lanksčią ir atvirą įdarbinimo politiką, pa-
vyzdžiui, pradėjome bendradarbiauti su 
greito maisto restoranais – McDonalds, 
KFC. Šios ir kitos įmonės atveria duris 
žmonėms su negalia ir orientuojasi ne į 
tai, ko žmogus negali, bet į tai, ką reikia 
padaryti darbo vietoje, kad žmogus ga-
lėtų atsiskleisti geriausiu būdu. Taigi kie-
kviena sėkmės istorija – ilgas kelias, kurį 
nueiname visi kartu ieškodami kompro-
miso. 

Ką, Jūsų nuomone, šioje srityje labiau-
siai reikėtų patobulinti, siekiant už-
tikrinti daugiau galimybių jaunimui 
darbo rinkoje?

Labiausiai trūksta iniciatyvos iš valsty-
bės kuriant individualizuotų įdarbinimo 
paslaugų sistemą.  Šią veiklą pradėjome 
įkvėpti sėkmingo pavyzdžio Olandijoje. 
Ten yra išvystyta sistema su daugeliu 
organizacijų, teikiančių pagalbą įsidar-
binant žmonėms su mažesnėmis gali-
mybėmis.  Mūsų šalyje tai taip pat turė-
tų tapti sistemos dalimi. Manau, reikėtų 
tobulinti ir švietimo sritį – nepaisant to, 
jog žmonės su specialiais poreikiais ga-
lėtų mokytis Dabar  neatsižvelgiama į 
tai, kaip pabaigęs mokslus žmogus susi-
ras darbą, galų gale ar apskritai jį susiras. 
Juk dabar be patirties įsitvirtinti darbo 
rinkoje tampa vis sunkiau. Taigi, darbo 
rinkoje trūksta galimybių tilto tarp vals-
tybės sprendimų ir žmonių su specia-
liais poreikiais. 

Nepaisant visų iššūkių, kas Jus labiau-
siai skatina veikti ir nepasiduoti?

Didžiausia motyvacija – laimingi ir orūs 
žmonės. Be galo smagu stebėti, kaip iš 
nuo kažko priklausomų jie tampa sa-
varankiški – užsidirba, patys gali kažką 
įsigyti ir labiau pasitikėti savimi. Ne ką 
mažiau džiugina ir grįžtamasis ryšys, 
kai praėjus tam tikram laikui įsidarbinę 
žmonės mus prisimena, aplanko, padė-
koja, neretai pakviečia ir kitus dalyvauti 
mūsų programose.  
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JURGITA KUPRYTĖ

tai yra papildoma nauda Klaipėdai. Esu 
laimingas, kad esu čia ir noriu atsidėkoti 
miestui, kurį pamilau. 
Antrame studijų kurse sužinojau apie 
jaunimo programą ir buvau pakviestas 
prisijungti. Klaipėdoje pradėjome keletą 
smagių projektų, tokių kaip: rankų dar-
bo sausainių dalinimas praeiviams per 
Kalėdas, vaikščiojimas gatvėmis dainuo-
jant kalėdines giesmes, tarpreliginiai 
dialogai, Biblijos studijos ir kita  pramo-
ginė veikla. Tuo metu taip pat mačiau 
didelį psichinės sveikatos ugdymo ir 
konsultavimo poreikį, kuris paskatino 
mane sukurti nevyriausybinę organiza-
ciją „Gausus gyvenimas“. 

Kas tau yra „Choose Klaipėda“? Kokią 
įtaką šis projektas padarė tavo gyve-
nimui? 

„Choose Klaipėda“ komandą sudaro 
puikūs žmonės. Man patinka, kad Klai-
pėda buvo išrinkta 2021 metų Europos 
jaunimo sostine. Tai atnešė miestui pri-
pažinimą ir parodė kitoms šalims, koks 
jis ypatingas, gražus, su puikiu uostu ir 
priėjimu prie Baltijos jūros. Turime gra-
žių parkų, puikių restoranų ir išskirtinę 
istoriją, todėl svarbu, jog žmonės apie tai 
sužinotų. Man pačiam, gimusiam ir au-
gusiam svetur, šis projektas leido daug 
ką pažinti, sužinoti ir paskatino tai dar 
labiau vertinti. Norėčiau, kad daugiau 
žmonių atvyktų ir patirtų viską, ką gali 
pasiūlyti Klaipėda.

Esi organizacijos „Gausus gyvenimas“ 
įkūrėjas. Papasakok daugiau apie tai – 
kaip kilo ši idėja?

Atvykęs į Klaipėdą ir pradėjęs studijas 
LCC supratau, kad savižudybės yra viena 
pagrindinių socialinių problemų Lietu-
voje. Mane labai palietė asmeninės žmo-
nių, kurie turėjo minčių apie savižudybę, 

Trumpai papasakok apie save 

Esu kilęs iš tolimojo Pakistano. Aug-
damas norėjau tapti gydytoju – mane 
žavėjo ir vis dar žavi gamtos mokslai, 
tačiau negalėjau studijuoti medicinos 
mokykloje, nes buvau 9-as vaikas šeimo-
je. Kelios mano seserys yra slaugytojos, 
todėl teikiau studijų prašymą į slaugos 
mokyklą. Slaugos studijų metais gavau 
apdovanojimą už tai, kad esu „klasės 
prezidentas“. Jau tada aktyviai savano-
riavau ir tarnavau kitiems. Mano tėvas ir 
senelis buvo pastoriai, todėl su broliais ir 
seserimis taip pat labai aktyviai dalyva-
vome bažnyčios bendruomenėje. Užau-
gęs pradėjau rimtai žiūrėti į idėją padėti 
tiems, kuriems reikia pagalbos – tai tapo 
mano aistra. 

Šiuo metu esu ketvirto kurso studentas 
LCC tarptautiniame universitete Klaipė-
doje, kur studijuoju teologiją ir tarptauti-
nių santykių plėtrą, studijas baigsiu 2023 
m. Stengiuosi ir Lietuvoje būti aktyvus ir 
prisidėti prie įvairių iniciatyvų. Esu 2020 
m. Lietuvoje įsteigtos nevyriausybinės 
organizacijos „Gausus gyvenimas“ įkūrė-
jas. Buvau pripažintas „Metų Klaipėdos 
jaunimo lyderiu 2020“ už įsitraukimą į 
pilietinę veiklą Klaipėdoje ir savo NVO 
įkūrimą, o organizacija taip pat buvo ap-
dovanota kaip „Pilietiškiausia 2020 metų 
organizacija.

Kas tave motyvuoja būti aktyviam so-
cialiniame Klaipėdos miesto gyveni-
me? 

Draugiški ir svetingi klaipėdiečiai – man 
patinka jaunų žmonių energija bei graži 
uostamiesčio aplinka, gamta. Taip pat 
džiaugiuosi, jog kartu su studentais iš 
daugiau nei 50 pasaulio šalių, galime 
supažindinti vietinius gyventojus su ki-
tokiomis kultūromis – mano nuomone, 

INTERVIU SU  #CHOOSEKLAIPEDA AMBASADORIUMI 
ROBIN MUBARIK

GYVENIMAS TIKRAI GALI BŪTI 
GAUSUS IR PILNAVERTIS
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istorijos. Kalbėdamas su jais nuspren-
džiau ieškoti būdų, kaip galėčiau atnešti 
teigiamų pokyčių, šios problemos atžvil-
giu. Nors savižudybės yra rimta proble-
ma, supratau, kad net ir maži žingsneliai 
gali turėti didelį teigiamą poveikį. 
2020 metų vasarą įkūriau organizaciją 
„Gausus gyvenimas“. Mano vizija buvo 
sukurti organizaciją, kuri būtų tiltas tarp 
vietos organizacijų ir bendruomenės. 
Nepaisant teikiamų psicihinės sveika-
tos paslaugų įvairiose įstaigose, dėl sti-
gmos, kuri supa psichikos sveikatos te-
mas, žmonės nenori kreiptis pagalbos. 
Mano uolumas Dievui ir meilė žmonėms 
yra pagrindinė motyvacija nuolat skleis-
ti informaciją apie psichinės sveikatos 
problemas, kurias jaunimas laiko tabu. 
Vienas iš mūsų tikslų –  informuoti ir pa-
skatinti žmones kreiptis į specialistus, 
galinčius padėti dėl iškylančių proble-
mų. Ir tai turėtų būti vertinama kaip bū-
tina pagalba sau, o ne silpnumas. 
Su komandos nariais esame pasiryžę iki 
2030 m. savižudybių skaičių Lietuvoje 
sumažinti 30 proc. Nors tai atrodo dide-
lis užmojis, bet jei visi kaip bendruome-
nė atliksime savo individualų vaidmenį, 
tikiu, kad jį įgyvendinsime. 

Koks buvo tavo pirmas žingsnis? 

Svarbiausia buvo užmegzti kuo artimes-
nį ryšį su bendruomene ir gauti infor-
maciją apie ją iš pirmų lūpų. Pradėjau 
savanoriauti įvairiuose paauglių dienos 
centruose bei jaunimo iniciatyvose. Nu-
sprendžiau, jog geriausias būdas spren-
džiant savižudybių problemą yra įkurti 
nevyriausybinę organizaciją. Aptariau 
šią idėją su keliais artimais draugais, ku-
rie taip pat norėjo tapti organizacijos da-
limi, įkūrėme tarybą ir užpildėme reikia-
mus dokumentus. Sudarėme savo tikslų 
sąrašą ir nusimatėme būdus, kurie leistų 
juos įgyvendinti. Nevyriausybinę organi-
zaciją pavadinome „Gausus Gyvenimas“ 
(GG). Gyvenimas tikrai gali būti gausus 
ir pilnavertis – GG siekia, kad žmonės tai 
žinotų. GG nori padėti žmonėms gyven-
ti visavertį gyvenimą, o prireikus ieškoti 
specialistų pagalbos. 

Kas padėjo įkurti organizaciją?

Didžiausią paramą suteikė mano drau-

gai, kurių dauguma buvo užsieniečiai 
kaip aš. 
Padėką už pagalbą norėčiau skirti ir 
„Choose Klaipėda“ komandai – jie labai 
prisidėjo prie to, jog „Gausus gyvenimas“ 
virstų realybe. Žinoma, padėjo ir jauni-
mo organizacijos bei Klaipėdos miesto 
savivaldybė. 
Norėčiau paminėti ir prie organizacijos 
įkūrimo prisidėjusius mentorius iš kitų 
šalių - Becky Hass iš JAV, Aaronas Qui-
nonezas iš JAV, Dr. Julia Gaiduk ir pro-
fesorius Scottas Olsenas – abu iš LCC 
universiteto. Kurdami organizaciją daug 
kartų norėjome pasiduoti, jautėmės nu-
sivylę ir nesėkmingi, todėl jie suteikė la-
bai daug motyvacijos.
Finansine prasme - nuo pirmųjų organi-
zacijos registravimo etapų iki atidarymo 
renginio, naudojau asmenines lėšas. Tai 
buvo pinigai, skirti mano mokslams, bet 
jaučiau, kad ši organizacija yra labai rei-
kalinga ir taip pat padės man ir kitiems 
mokytis. 

Kas yra didžiausia tavo ir jūsų koman-
dos motyvacija? 

Tikime, kad kiekvienas žmogus yra uni-
kalus ir vertingas. Mūsų komanda ska-
tina meilę artimajam kaip sau pačiam. 
Savo organizacijoje netoleruojame jo-
kios diskriminacijos. Turime savanorių iš 
skirtingų gyventojų grupių ir priimame 
juos tokius, kokie jie yra. Šie įsitikinimai 
yra pagrindinė mūsų stiprybė. Taip pat 
mūsų komandą motyvuoja pasiekti re-
zultatai – žmonės, kuriems padėjome. 
Džiaugiamės girdėdami  atsiliepimus 
apie tai, kaip kalbėjimas su specialistais 
padėjo žmogui pakeisti savo nuomonę 
apie savižudybę, pažvelgti kitaip į gy-
venimą ir juo mėgautis –  norime, kad 
žmonės žinotų, jog specialistai yra tam, 
kad jiems padėtų ir jie nekentėtų vieni.

Kokie rezultatai yra vertingiausi tavo 
organizacijai? 

Kaip minėjau, labai džiaugiamės, kai 
girdime pasakojimus apie jaunus žmo-
nes, kuriems buvo suteikta pagalba – tai 
suteikia mums drąsos ir jaučiame, jog 
darome pažangą. Nelengva užduotis 
pakeisti mąstymą, kuris žmonėms įsiša-
knijo per kartas. 
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Vertingiausias rezultatas mums –  pasi-
keitęs žmonių požiūris ir kuomet pagal-
bos ieškojimas bus vertinamas ne kaip 
silpnybė ar gėda, o stiprybė ir rūpinima-
sis savimi.

Pakeitus šią mąstyseną, pasikeis ateities 
kartos ir sumažės savižudybių skaičius. 
Visada yra kažkas, kas tau padės. Visada 
yra su kuo pasikalbėti. Ieškokite jų – jie 
NORI tau padėti, jie tavęs laukia.
Taip pat ne mažiau  vertingi rezultatai 
yra partnerystės, kurias sukūrėme vie-
tos ir tarptautiniu mastu. Susisiekėme 
su daugybe žmonių, kurie nėra lietuviai, 
bet tiki mūsų vizija ir mato poreikį padė-
ti Lietuvai. 

Kokie yra tavo ateities planai Klaipė-
dos mieste? 

Kartu su komanda turime daug projek-
tų, skirtų aukštųjų mokyklų ir universi-
tetų studentams. Daugelis jų skirti tyri-
mams, siekiant nustatyti jaunų žmonių 
psichikos sveikatos problemų priežastis.
Turime daug nuveikti, jei norime, kad 
Klaipėdoje ir Lietuvoje įvyktų pokyčiai 
psichologinės sveikatos atžvilgiu. 
Norėtume išplėsti savo nevyriausybinęs 
organizacijos veiklą ir kituose Lietuvos 
miestuose. Tikiuosi plėsti NVO, kad bai-
gus studijas ji taptų man pragyvenimo 
šaltiniu.

Ko palinkėtum Klaipėdos miestui?

Linkiu, kad atsirastų daugiau integra-
cijos planų, o dėmesio centre būtų ir 
Klaipėdoje gyvenantys studentai iš kitų 
šalių. Pavyzdžiui, pastarieji susiduria su 
daugybe problemų ieškant apgyvendi-
nimo. Daugelis užsieniečių įsitraukia į 
įvairias veiklas, bet vis tiek jaučia dides-
nių integracijos galimybių stoką. Ma-
nau, jog organizacijos, verslai turėtų būti 
lankstesni, Klaipėdoje esančiose viešose 
erdvėse  būtų galima pastatyti ženklus 
anglų kalba, kurie padėtų kitataučiams 
lengviau orientuotis mieste.  Klaipėda 
turi tiek daug pasiūlyti užsieniečiams, 
o užsieniečiai – Klaipėdai. Tai tikrai gali 
būti „win win“ situacija abiems pusėms. 



103

 „VIRTUALI REALYBĖ. 
KITO KAILYJE“

„Trys situacijos iš judėjimo, klausos ir 
regos negalią turinčių asmenų kasdie-
nybės“ 

Tikslas – padėti jauniems žmonėms ge-
riau suvokti negalią turinčių žmonių 
kasdienius iššūkius.

Keliami uždaviniai:
• pasitelkiant interaktyvius sprendimus, 
sukelti žiūrovų empatiją, galimybę su-
sitapatinti su negalią turinčiais žmonė-
mis;
• diskutuojant kviesti aptarti ir susimąs-
tyti apie iššūkius, su kuriais susiduria 
negalią turintys žmonės, ir kitų žmonių 
daromą įtaką (grupinės peržiūros);
• diskusijos metu kviesti aptarti, kas yra 
empatija neįgaliam žmogui ir kokios 
empatijos ir supratimo formos išties yra 
reikalingos (grupinės peržiūros).
 
Pavienės peržiūros – Atviroje jaunimo 
erdvėje, I. Simonaitytės g. 24, Klaipėda.

Dėl grupinių peržiūrų pasirinktoje vie-
toje ar atviroje jaunimo erdvėje kreiptis 
į Violetą Bružienę, Atviro jaunimo centro 
vedėją.

Tel.: 8 656 95648
El. p.: violeta.bruziene@kkljc.lt 

Kaip žinome, solidarumo ir empatijos 
sėklas reikia sėti nuo mažų dienų – pra-
dėti niekada nevėlu! Geriausiai moko-
mės patirdami savo kailiu. Tad projektas 
„Klaipėda – Europos jaunimo sostinė 
2021“ kartu su Klaipėdos jaunimu rado 
būdą, kaip patyčias patiriančiam, klau-
sos, regos ir judėjimo negalią turinčiam 
jaunuoliui,  jaustis visaverčiam virtua-
lioje realybėje. Šią priemonę sudaro du 
simuliaciniai filmukai, kuriuos žiūrint 
reikia pasirinkti tam tikrą pabaigą. Taip 
skatinami įvairūs pasirinkimai ir situaci-
jų ypatingumas. Priemonė pritaikyta pa-
vienėms ir grupinėms peržiūroms. 
 
Ši virtualios realybės priemonė susideda 
iš dviejų filmukų:

„Apie moksleivį, patiriantį patyčias 
mokykloje“ 

Tikslas – padėti jauniems žmonėms ge-
riau suvokti patyčių žalą ir lyčių stereo-
tipus.

Keliami uždaviniai:
• pasitelkiant interaktyvius pasirinkimus 
skatinti žiūrovus VR filmo metu svarstyti 
jaunų žmonių veiksmų pasekmes;
• pasitelkiant užduotį kviesti dalyvius pa-
galvoti apie egzistuojančius lyčių stereo-
tipus (grupinės peržiūros);
• diskutuojant kviesti aptarti kitonišku-
mo baimę bei iš to kylančias patyčias, 
kurioms neretai pasitelkiami LGBT+ 
bendruomenę įžeidžiantys žodžiai (gru-
pinės peržiūros).
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JUNGTYS – projekto „Klaipėda-Europos 
jaunimo sostinė 2021“ platforma, kuria 
siekėme kurti, plėtoti ir išlaikyti tarptau-
tinę partnerystę, skatinti aktyvesnį Klai-
pėdos jaunimo organizacijų dalyvavimą 
tarptautinėje veikloje ir keitimąsi patirti-
mi, didinti tarptautinių iniciatyvų ir ren-
ginių skaičių. Nes kartu galime daugiau! 
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prų vertybinį pagrindą, nes populiarina 
miestą ir stiprina jame gyvenančio jau-
nimo bei NVO savivertę. Projekto metu 
įgytas žinias dalyviai galėjo panaudoti 
vietinio verslo ar organizacijų tobulini-
mui, auginimui, tad viskas apsisuko ratu 
ir grąža grįžo miestui. Taip pat ši progra-
ma jauniesiems Klaipėdos specialistams 
suteikė galimybę susipažinti su šalies 
profesionalais bei kartu profesionaliai 
narplioti vietines aktualijas. 

Kurie programos rezultatai Jus labiau-
siai nudžiugino?

Labiausiai džiugino tai, kad kviečiamas 
įmones ir savo srities profesionalus tapti 
mentoriais ir pasidalinti žiniomis dau-
giausiai motyvavo pati pagalbos jauni-
mui idėja. O jaunimas ir organizacijos 
aktyviai jungėsi į mokymus ir konsulta-
cijas, matė jų vertę, tad projektas susi-
laukė didžiulės sėkmės.

Jūsų nuomone, kodėl svarbu tokias 
programas įgyvendinti ir ateityje? Kuo 
tai naudinga jaunimui ir miestui?

Klaipėdos miestui tokia programa nau-
dinga keliais aspektais: ji ne tik populia-
rina miestą, kaip patrauklią darbostogų 
ir apskritai verslo vystymo lokaciją, tarp 
geriausių šalies kompanijų ir jose dir-
bančių specialistų, bet ir padeda jauni-
mui bei nevyriausybinių organizacijų na-
riams įgyti itin reikalingų komunikacijos, 
reklamos, finansavimo ar organizacijos 
valdymo žinių. O jos ateina tiesiog iš ge-
riausių šalies profesionalų lūpų. Aišku, 
jaunam žmogui savo jėgomis ir tam ti-
krais finansiniais resursais visa tai gauti 
būtų sudėtinga.

Kaip manote, kokią pridėtinę vertę 
miestui turėjo ši programa?

„Ši iniciatyva turi stiprų vertybinį pa-
grindą, nes populiarina miestą ir stipri-
na jame gyvenančio jaunimo bei NVO 
savivertę“. 

Apie „Workation“ mentorių programos 
įgyvendinimą, sėkmę ir pasiektus rezul-
tatus kalbėjomės su Lighthouse Cowor-
king, Coliving vadove Gintare Selenyte.

„Workation“ paketai (darbas ir atostogos 
vienu metu). Klaipėda – Europos jauni-
mo sostinė 2021“ 2020-2021 m. įgyven-
dinta programa suformuota atsižvel-
giant į jaunimo organizacijų, jaunimo 
darbuotojų bei jaunimo atstovų nuo-
monę, mokymų poreikį. Šiuo tikslu įvai-
rių kompanijų verslo atstovai buvo pa-
kviesti padirbėti ir pagyventi Klaipėdoje. 
Finansuojama darbo vieta bei nakvynė, 
o už šias paslaugas įmonių atstovai vedė 
įvairiausius mokymus jaunimo ir su jau-
nimu dirbančioms organizacijoms, tu-
rėjo ir individualias konsultacijas. 2020 
m. programos įgyvendinimo laikotarpiu 
atvyko tokios įmonės, kaip „Caption“, 
„CityBee“, „Gluk Media“, „Tele2“, „Data 
Miner“. 2021 m. organizuoti 5 seminarai, 
skirti jaunimo ir su jaunimu dirbančių 
organizacijų kompetencijoms stiprinti. 
Tai „Praktinės kūrybinės dirbtuvės nuo 
naujos idėjos iki globalios sėkmės istori-
jos“, „Finansavimo pritraukimas”, „Kaip 
rasti tinkamus partnerius ir rėmėjus?“, 
„Komandos motyvavimas – iššūkis ar 
galimybė?“, „Nuotolinių renginių organi-
zavimas“, „Komunikacija žiniasklaidoje: 
kaip patekti į žurnalistų akiratį?“. 

Kuo „Workation“ mentorių programa, 
Jūsų nuomone, buvo išskirtinė?

Kurdami ir įgyvendindami „Workation“ 
mentorių programą džiaugiamės, jog 
tai vienintelis toks ir analogų neturintis 
projektas Lietuvoje. Ši iniciatyva turi sti-

INTERVIU SU LIGHTHOUSE COWORKING, COLIVING 
VADOVE GINTARE SELENYTE

TRŪKSTAMOS ŽINIOS 
JAUNIEMS ŽMONĖMS 
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Ši programa tapo puiki reklama mies-
tui, nes ji į Klaipėdą pritraukė geriausių 
šalies įmonių, įsikūrusių Vilniuje ir Kau-
ne, specialistus. Atvykę į miestą jie turė-
jo progos susipažinti su juo ne tik kaip 
trumpalaikiai turistai, bet visapusiškai, t. 
y. tiek išbandyti darbostogų modelį, tiek 
susipažinti su vietinėmis NVO ir specia-
listais, pajausti miesto pulsą bei išban-
dyti darbo, poilsio ir pramogų vietas.

Taip pat tai sukūrė ypač didelę vertę čia 
gyvenančiam jaunimui, nes Klaipėdoje 
vyksta gana nedaug tokios tematikos 
konferencijų ar seminarų – jie dažniau-
siai organizuojami sostinėje, tad tai buvo 
puiki proga patobulinti savo kompeten-
cijas, pasisemti naudingų žinių ir galų 
gale praplėsti kontaktų tinklą susipa-
žįstant su geriausiais Lietuvos savo sri-
ties profesionalais. Neabejotinai, įgytos 
žinios vėliau buvo panaudotos vietiniam 
verslui auginti ir gerinti.

Kokį matote programos tęstinumą?

Siekiant efektyvaus Klaipėdos miesto 
ekonomikos vystymosi, manau, jog to-
kias programas labai svarbu tęsti ir atei-
tyje. Tokie projektai padeda ne tik ug-
dyti ir profesiškai auginti jaunimą, bet 
ir pritraukti pažangias Lietuvos kom-
panijas bei pavienius darbuotojus, re-
prezentuojant Klaipėdos miestą, ne tik 
kaip geriausią lokaciją ir infrastruktūrą 
darbostogoms bet ir verslo vystymui ir 
gyvenimui. Taigi, tai puiki galimybė di-
džiosioms šalies kompanijoms atskleisti 
Klaipėdos miesto privalumus ir galbūt 
net paskatinti įsteigti filialus bei sukurti 
darbo vietas Klaipėdoje.
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KLAIPĖDA - EUROPOS 
JAUNIMO SOSTINĖ 

2021 ATIDARYMO 
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2021 M. 
KOVO 11 D.
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2021 M. 
GRUODŽIO 17 D.
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LIETUVOS JAUNIMO SOSTINĖS INICIATYVA: 
LIETUVOS JAUNIMO SOSTINĖ  2021 – 

MARIJAMPOLĖ
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MARIJAMPOLĖ

Tai pirmoji tokio pobūdžio iniciatyva 
Lietuvoje, kurią sukūrė projektas „Klai-
pėda-Europos jaunimo sostinė 2021“. Ja 
siekiama atskleisti kiekvieno Lietuvos 
miesto iniciatyvas jaunimo politikoje, 

sudaryti sąlygas plėtoti ir užtikrinti jau-
nimo į(si)traukimą į politinį, socialinį,e-
konominį, kultūrinį miesto gyvenimą. 
Iniciatyvos įgyvendinimą užtikrina jau-
nimo reikalų agentūra. 
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AISTĖ RUTKAUSKIENĖ 
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dyti kompetencijas. Taip pat šis titulas 
leis įgyvendinti naujas iniciatyvas, kurios 
kuo puikiausiai veikia ir sulaukia popu-
liarumo kitose Lietuvos vietovėse.

Kokios veiklos laukia ir kaip įsivaiz-
duojate miestą po titulo?

Tikiuosi, kad projekto metu bus dar la-
biau sustiprinti Marijampolės savivaldy-
bėje jau veikiantys jaunimo viešojo val-
dymo procesų mechanizmai. Išskirtinis 
dėmesys –  kaimiškose vietovėse gyve-
nančiam ir mažiau galimybių turinčiam 
jaunimui. Diskutuosime apie galimybes 
kurti jaunimo užimtumo, verslumo ska-
tinimo, integracijos į darbo rinką ir kitas 
programas. Daug dėmesio skirsime plė-
toti ir jaunimo savanorystei kaimiškosio-
se vietovėse bei įvairiose kultūrinėse bei 
gamtos apsaugos įstaigose.

Linkėjimas Klaipėdos jaunimui.

Būkite drąsūs ir veržlūs, nenustokite 
veikti! Linkime, kad po Europos jaunimo 
sostinės titulo nesustotumėte ir toliau 
aktyviai kurtumėte, realizuotumėte idė-
jas ir apie savo galimybes galėtumėte 
konstruktyviai diskutuoti su miesto po-
litikais.

Kas paskatino Marijampolę siekti šio 
titulo?

Marijampolėje jau seniai vyksta įvairios 
veiklos, skirtos jaunimui: turime tiek vie-
tinės savanorystės, tiek tarptautinės sa-
vanorystės programas jaunimui, aktyvų 
jaunimo atstovavimą per jaunimo orga-
nizacijų sąjungą, netrūksta ir gerųjų jau-
nimo iniciatyvų patirčių. Matydami, kaip 
Klaipėdoje puikiai realizuojasi Europos 
jaunimo sostinės idėjos, nusprendėme 
ir mes pabandyti tapti Lietuvos jaunimo 
sostine.

Kodėl jaunimo politika svarbi miesto 
jo jaunimo ateičiai?

Tvarkingai ir tinkamai suplanuota ir su-
dėliota jaunimo politika savivaldybėje 
gali tapti tarsi tramplynas jaunimui siek-
ti užsibrėžtų tikslų. Tokios programos, 
kaip savanorystė vietos bendruomenės 
įstaigose, vasaros užimtumo galimybės, 
įdarbinimas atostogų metu ir aktyvios 
jaunimo organizacijos, leidžia jaunimui 
formuoti jų asmenybes, vertybes ir ry-
šius su gimtąja vietove. Jaunimas, kuris 
bus tinkamai įtrauktas į įvairias veiklas 
savo bendruomenėje, ateityje, tikėtina, 
liks kurti savo miestą, turės stipresnį ryšį 
su juo.

Kokie „LJS 2023“ pagrindiniai tikslai ir 
kokios vizijos?

Marijampolės – „Lietuvos jaunimo sosti-
nės 2023“ – svarbiausias tikslas yra ryš-
kiai ir itin plačiai parodyti, kokios gali-
mybės yra suteikiamos ir yra prieinamos 
jaunimui mūsų savivaldybėje. Norime 
pasidalinti gerąja patirtimi, kad nebūti-
nai didmiesčiuose jaunimui yra ką nu-
veikti. Marijampolė, septintas pagal dydį 
Lietuvos miestas, turi įvairių galimybių 
jaunimui save realizuoti, išbandyti ir ug-

INTERVIU SU VŠĮ „VISUOMENĖS IR VERSLO PLĖTROS 
INSTITUTAS“ PROJEKTŲ VADOVE AISTE RUTKAUSKIENE   

SĖKMINGA JAUNIMO
POLITIKA GALI TAPTI 
TRAMPLYNU SIEKTI TIKSLŲ 
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12-ASIS EUROPOS SĄJUNGOS 
BALTIJOS JŪROS REGIONO 

STRATEGIJOS METINIS FORU-
MAS KLAIPĖDOJE - EUROPOS 

JAUNIMO SOSTINĖJE 2021
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SPALIO 1 D.
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Laurynas Gečius – Klaipėdos jaunimo 
organizacijų asociacijos „Apskritasis 
stalas“ pirmininkas ir Jaunimo reikalų 
tarybos pirmininkas, daugiau nei de-
šimtmetį užsiimantis savanoryste ir vei-
kiantis jaunimo politikoje.

Kodėl svarbu stiprinti gebėjimus, ku-
rių neugdo formalus ir neformalus 
švietimas? 

Organizacijoje dažnai sakome, kad nėra 
jokių įgūdžių, kurie būtų nenaudingi. 
Tiek formalaus, tiek neformalaus švie-
timo sistema turėtų būti orientuota į 
jauno žmogaus paruošimą savarankiš-
kam gyvenimui – juk reikia priimti raci-
onalius, pagrįstus sprendimus. Visgi jau 
daugelį metų girdisi įvairiais tyrimais pa-
remti nuogąstavimai, kad jaunuoliai yra 
finansiškai neraštingi, o didelei jų daliai 
trūksta verslumo įgūdžių. Tiek šie ir kiti 
gebėjimai, kurie nėra tikslingai ugdomi 
formaliame ir neformaliame švietime, 
yra itin svarbūs jaunuoliams, pereinan-
tiems į suaugusiojo, nepriklausomo as-
mens, gyvenimą. Finansinio raštingumo 
gebėjimų stygius pakiša koją, ir žmonės 
įklimpsta į skolas ar greitąsias paskolas. 
Verslumo įgūdžių stygius trukdo sukur-
ti daugiau darbo vietų ir dirbti sau. Tai, 
kaip žinome, dabar labai svarbu, kadan-
gi didėja žmonių, norinčių dirbti sau, 
skaičius. Juk mūsų visuomenei senstant 
darosi vis svarbiau būti finansiškai nepri-
klausomam.

Kuriuos gebėjimus remiantis apklau-
somis ir įgyvendintos platformos pro-
gramos patirtimi nori stiprinti pačios 
organizacijos, jaunimo darbuotojai?
 
Labiausiai jaunimo organizacijos ir jau-
nimo darbuotojai suinteresuoti gerinti 
savo lyderystės, komandos formavimo, 

INTERVIU SU KLAIPĖDOS
JAUNIMO ORGANIZACIJŲ
ASOCIACIJOS „APSKRITASIS
STALAS” PIRMININKU 
LAURYNU GEČIUMI

DABAR KLAIPĖDA NĖRA 
TIK TAŠKELIS EUROPOS 
ŽEMĖLAPYJE

LAURYNAS GEČIUS
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INTERVIU SU KLAIPĖDOS
JAUNIMO ORGANIZACIJŲ
ASOCIACIJOS „APSKRITASIS
STALAS” PIRMININKU 
LAURYNU GEČIUMI

DABAR KLAIPĖDA NĖRA 
TIK TAŠKELIS EUROPOS 
ŽEMĖLAPYJE

viešojo kalbėjimo gebėjimus. Ši ten-
dencija vyrauja jau kelerius metus: išliko 
KLAS, įgyvendinanti „Potencialo plat-
formą“. Net pasibaigus jos veiklai, sten-
giamės toliau stiprinti šiuos gebėjimus, 
kadangi organizacijos ir jaunimo dar-
buotojai aiškiai išsako tokį poreikį.

Ką jaunas žmogus gali išsiugdyti pri-
klausydamas jaunimo organizacijai ar 
KLAS? 

Jaunuolis, būdamas jaunimo organi-
zacijoje ar KLAS, gali išsiugdyti taip va-
dinamus minkštuosius ir kietuosius 
gebėjimus. Viskas tik priklauso nuo to, 
ar jis pasirenka organizaciją, atitinkan-
čią jaunuolio interesų lauką. Žinoma, 
yra pagrindiniai gebėjimai, kuriuos ga-
lima išsiugdyti beveik kiekvienoje jau-
nimo organizacijoje. Ir tai yra jau mi-
nėti minkštieji įgūdžiai: bendravimas, 
darbas komandoje, kūrybiškumas, kri-
tinis mąstymas, laiko planavimas, konf-
liktų sprendimas. Šie gebėjimai yra 
svarbūs profesinėje srityje, kadangi jie iš 
dalies atspindi asmens lankstumą, o tai 
labai svarbu kiekvienam darbdaviui. Taip 
pat galima įgyti ir kietųjų įgūdžių, kurie 
yra techniniai, t. y. darbas su kompiuteri-
nėmis programomis, dokumentų admi-
nistravimas ir kt. Labai svarbu, kokią or-
ganizaciją ir kokį veiklos lauką jaunuolis 
pasirenka. Natūralu, kad jaunuolis neiš-
moks rašyti projektų, jeigu savanorystei 
pasirenka medelių sodinimą. Nesupras-
kite klaidingai – medelių sodinimas yra 
svarbus mūsų aplinkai, tačiau jaunuolis 
turėtų organizaciją pasirinkti tikslingai, 
remdamasis tuo, kokius gebėjimus jis 
nori įgyti ir lavinti.

Kas yra KLAS? Kokias veiklas ši asocia-
cija gali pasiūlyti jaunam žmogui? 

KLAS – Klaipėdos jaunimo organizacijų 
asociacija „Apskritasis stalas“, vienijanti 
27 jaunimo, su jaunimu dirbančias orga-
nizacijas ir neformalias grupes Klaipė-
dos mieste. Visa tai formuoja ir įgyven-
dina Klaipėdos miesto jaunimo politiką. 
Jaunimui galime pasiūlyti įvairių veiklų, 
stiprinančių jaunuolių kompetencijas. 
Taip pat esame Jaunimo informavimo 
ir konsultavimo bei Eurodesk taškas, 
todėl konsultuojame svarbiais klausi-

mais. Kadangi esame savanorišką veiklą 
organizuojanti organizacija, pagal Jau-
nimo savanoriškos tarnybos programą 
galime pasiūlyti mentorystės paslaugas. 
Jaunuoliai turi galimybę pasirinkti sava-
norystės pobūdį ir lauką, kad jie galėtų 
stiprinti pageidaujamų sričių kompe-
tencijas. Be kita ko, suteikiame savano-
rystei ir visas reikalingas priemones bei 
galimybes realizuoti savo idėjas. 

Lietuvoje ir užsienio šalyse turim platų 
spektrą partnerių, su kuriais įgyvendi-
name Erasmus+ projektus. Todėl galime 
pasiūlyti nemokamai kelti savo kompe-
tencijas užsienio šalyse. Jaunuoliams 
taip pat siūlome naudotis mūsų VR aki-
niais, stalo žaidimais, stalo futbolu. Be 
visų minėtų verčių, galime jaunimui pa-
siūlyti kadidatuoti į KLAS valdymo orga-
nus bei Jaunimo reikalų tarybą, kur jau-
nuoliai gali pamatyti jaunimo politikos 
virtuvę ir pagrindinius jos veikėjus. Ši pa-
tirtis labai vertinga, kadangi jaunuoliai 
gali atstovauti jaunimui, o įgytą patirtį 
panaudoti savo profesiniame kelyje.

Kaip vertini visą sostinės projektą? 
Kokią pridėtinę vertę, Tavo nuomone, 
projektas sukūrė Klaipėdos miesto 
jaunimui?

Klaipėdai teko garbė projektą įgyven-
dinti ne pačiu dėkingiausiu metu – per 
coronos viruso pandemiją. Tad platfor-
moms reikėjo savo renginius gerokai 
patobulinti, kad juos būtų galima įgy-
vendinti patraukliai, įdomiai ir išven-
giant fizinio kontakto su žmonėmis. At-
sižvelgiant į šiuos iššūkius, manau, kad 
iš EYC 2021 projekto buvo padaryta visa, 
kas geriausia. Manau, kad pasibaigus 
projektui miestas tapo patrauklesnis 
jaunimui – jis gali save laisviau išreikšti 
tiek žodžiais, tiek apranga, tiek savo po-
mėgiais: pavyzdžiui, seniau nebuvo tiek 
daug legalių galimybių išmarginti mies-
tą graffičiais, kiek yra jų dabar. Taip pat 
Klaipėda tapo atpažįstama Europoje pa-
saulio lygiu. O tai leidžia jaunimui atei-
tyje prisijungti prie įvairių projektų, juos 
rengti. Kaip suprantame, dabar Klaipė-
da nebėra tik niekam nežinomas taške-
lis Europos žemėlapyje.
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DALYVAUJAMASIS 
BIUDŽETAS 
MOKSLEIVIAMS

Atsižvelgiant į kandidatavimo metu jau-
nimo pristatytus iššūkius, Klaipėdoje 
parengtas ir įgyvendintas dalyvaujamo-
jo biudžeto modelis Klaipėdos gimna-
zijose (9–12 kl. gimnazistams bei 1–4 kl. 
moksleiviams). Dalyvaujamasis biudže-
tas leido mokiniams spręsti dėl Europos 
jaunimo sostinės dalies biudžeto panau-
dojimo – jie patys siūlė idėjas ir balsuo-
dami rinko labiausiai patikusias. 2020 m. 
dalyvavo keturios mokyklos, o įgyven-
dintos septynios idėjos. 2021 m. įgyven-
dinta ir mokinių dalyvaujamojo biudže-
to iniciatyva. Vadovaujantis savivaldybės 
tarybos sprendimu, patvirtintu Mokinių 
dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos pro-
jektų atrankos ir finansavimo tvarkos 
aprašu, Klaipėdos gimnazistai gali nu-
spręsti, kokius projektus nori įgyvendinti 
savo mokykloje. Vienam projektui gali 
būti skiriama iki 1,5 tūkst. eurų, o  pagrin-
dinė sąlyga teikiant siūlymus – projektas 

turi būti susijęs su darnaus vystymosi 
tikslų įgyvendinimu ir skirtas mokyklos 
bendruomenei. 2021 m. moksleivių pro-
jektams skirta 24 150 tūkst. eurų. Viešuo-
ju balsavimu atrinktos ir įgyvendintos 
13 iniciatyvų: „Tekstilės spausdintuvas“, 
„Ąžuolyno“ gimnazijos aktų salės tech-
ninės įrangos atnaujinimas“, „Projek-
tuojam sėkmę kartu“ (mokyklinių spin-
telių gamyba), „Suoliukai – minkštukai“ 
(minkštų suoliukų gamyba), „Meno tera-
pijos kambarys“, „Laisvalaikio kambario 
atnaujinimas“, „Modernesnė mokykla“ 
(lengvai transportuojamų baldų pirki-
mas), „Mokyklos erdvių atnaujinimas“ 
(kėdžių atnaujinimas), „Poilsio erdvės 
„Žaliakalnio“ gimnazijos interjere“, „Po-
ilsio erdvė „Žaliakalnio“ gimnazijos vi-
diniame kiemelyje“, „Fizinis aktyvumas 
lauke“, „Aktyvi poilsio zona“,  „Siuvimo 
dirbtuvės“. 2020 m. skirta 13 800 Eur.
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„LABAI DŽIUGU, KAD MŪSŲ PROJEKTAS PAVYKO 
IR MES TURIME NAUJĄ TECHNIKĄ“.

„VAIKAI IŠMOKO NE TIK KAIP REIKIA RŪPINTIS 
MOKYKLOS GIMNAZIJOS APLINKA, BET 
IR KAIP ĮGYVENDINTI IDĖJAS.“
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Europos jaunimo sostinės titulą suteikė Europos 
jaunimo forumas. Daugiau apie Europos jaunimo 

forumą:

Projektą „Klaipėda - Europos jaunimo 
sostinė 2021“ įgyvendino:

Klaipėdos miesto savivaldybė
Klaipėdos universitetas 
VšĮ Asmenybės kultūros ugdymo centras 
„Auk centras“
VšĮ Lietuvos verslo kolegija
VšĮ Klaipėdos šventės
Klaipėdos jaunimo organizacijų asocia-
cija „Apskritasis stalas“

VšĮ Socialinių mokslų kolegija
VšĮ Lietuviškos šventės
VšĮ Projektas Lt

Projektas finansuotas Klaipėdos miesto 
savivaldybės lėšomis. 
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youthforum@youthforum.org
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