
PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 

JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021-11-19 Nr. TJ-7 

Pasvalys 

 

Posėdžio data: 2021 m. lapkričio 19 d. 

Posėdžio pradžia: 13.30 val. 

Posėdžio pabaiga: 15:30 val. 

Posėdis vyksta „Zoom“ platformoje.  

 

Dalyvauja nariai: Šarūnas Varna, Gediminas Andrašūnas, Žygimantas Matulas, Eglė 

Vegytė-Anilionė, Neringa Trinskienė. 

Nedalyvauja nariai: Kornelija Šulčiūtė, Urtė Sviderskytė, Kristupas Kondratavičius. 

Dalyvauja svečiai: Užimtumo tarnybos Panevėžio klientų aptarnavimo departamento 

Panevėžio jaunimo užimtumo skyriaus Jaunimo darbo centro vyr. specialistė Dalė Martinaitienė, VšĮ 

„Socialinė iniciatyva“ direktorė Viktorija Gaspariūnaitė, VšĮ „Būk geresnis“ vadovas Arminas 

Vareika, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos padalinio Pasvalio atviro jaunimo centro 

vyriausioji specialistė (socialinė pedagogė) Akvilė Angelienė. 

Pirmininkas: Šarūnas Varna. 

Sekretorius: Rima Šivickienė. 

 

 

Kalbėjo: Rima Šivickienė 

Posėdyje dalyvauja 5 iš 8 Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos narių, 

posėdis laikomas teisėtu. 

 

Darbotvarkė: 

1. Dėl jaunimo nedarbo situacijos Pasvalio rajone, įsidarbinimo ir verslumo skatinimo 

galimybių (pranešėjas: Užimtumo tarnybos Panevėžio klientų aptarnavimo departamento Panevėžio 

jaunimo užimtumo skyriaus Jaunimo darbo centro vyr. specialistė Dalė Martinaitienė).  

2. Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimo Pasvalio rajono savivaldybėje 

(pranešėjas: VšĮ „Socialinė iniciatyva“ direktorė Viktorija Gaspariūnaitė). 

3. Dėl artėjančių Jaunimo bei Savanorystės metų Lietuvoje minėjimo idėjų (pranešėjas: VšĮ 

„Socialinė iniciatyva“ direktorė Viktorija Gaspariūnaitė). 

4. Dėl pasidalijimo gerąja patirtimi apie jaunimo mainų projektą (pranešėjas Jaunimo 

reikalų tarybos pirmininko pavaduotojas Žygimantas Matulas).  

 

Kalbėjo: Šarūnas Varna 

Posėdžio dalyvių paklausta, ar kas  turi klausimų dėl darbotvarkės, gal yra norinčių 

darbotvarkę papildyti. 

Patikslintai darbotvarkei pritarta bendru sutarimu. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl jaunimo nedarbo situacijos Pasvalio rajone, įsidarbinimo ir 

verslumo skatinimo galimybių.  

Kalbėjo: Dalė Martinaitienė 



Supažindinama su nedarbo situacija Pasvalio rajone, Užimtumo tarnybos organizuojamomis 

aktyvios darbo rinkos politikos priemonėmis, paramą jaunimui (pranešimo skaidrės pridedamos prie 

protokolo).  

Posėdžio dalyviai uždavė klausimus pranešėjui, aptariama, kas gali pasinaudoti subsidija 

dalyvaujant remiamojo įdarbinimo priemonėse, kokie yra darbdavio įsipareigojimai.  

 

Kalbėjo: Šarūnas Varna 

Norėčiau išgirsti, su kuo realiai susiduriate, koks jaunimas ateina? 

 

Kalbėjo: Dalė Martinaitienė 

Pasvalio jaunimas pakankamai motyvuotas ir veiklus, tačiau ateina registruotis ir kad 

nemokėti sveikatos draudimo, dirbti nelegaliai, nori lengvo, gerai apmokamo darbo.  

 

Kalbėjo: Gediminas Andrašūnas 

Ar išnaudojamos subsidijuojamos darbo vietos? 

 

Kalbėjo: Dalė Martinaitienė 

Taip, išnaudojama.  

 

Kalbėjo: Šarūnas Varna 

Posėdžio pirmininkas, kad šiuo metu pranešėja Viktorija Gaspariūnaitė negali pristatyti savo 

pranešimų, todėl siūloma kalbėti Žygimantui Matului ir pristatyti 4 darbotvarkės klausimą. 

Šiai klausimų pristatymo eigai pritarta bendru sutarimu. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl pasidalijimo gerąja patirtimi apie jaunimo mainų projektą (4 

darbotvarkės klausimas). 

 

Kalbėjo: Žygimantas Matulas 

Trumpai pristatyta „Erasmus+“ programa ir jaunimo mainų projektas, kuriame šį rudenį 

dalyvavo jaunimas iš Pasvalio rajono. Projektas finansuotas iš „Erasmus+“ programos, jaunimo 

mainai vyko Turkijoje. "Be fit through moving it" projekte domėjomės bei gilinome žinias apie sveiką 

gyvenseną. Taip pat turėjome galimybę bendrauti su dalyviais iš Turkijos, Graikijos, Slovakijos, 

Portugalijos bei Rumunijos.  

Prie posėdžio prisijungė jaunimo mainų dalyvė Urtė, kuri pasidalino savo kaip jaunimo 

mainų dalyvės patirtimi.  

Toliau jaunimo mainų dalyvė Urtė posėdyje nedalyvauja.  

  

Posėdžio dalyviai diskutuoja, kokias galimybes dalyvauti tarptautiniuose projektuose turi 

Pasvalio rajono savivaldybės jaunimas, kokios organizacijos įgyvendina tarptautinius projektus ir kad 

trūksta viešinimo šia tema.  

 

3. SVARSTYTA. Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimo Pasvalio 

rajono savivaldybėje (2 darbotvarkės klausimas). 

 

Kalbėjo: Viktorija Gaspariūnaitė 

Supažindinama su pagrindiniais Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo principais.  

Jaunimo savanoriška tarnyba (JST) –  intensyvi 6 mėn. trukmės savanorystės programa 

jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 m., kurios metu jaunuoliai vidutiniškai 40 val./ mėnesį (ne mažiau 

kaip 240 val. per 6 mėnesius) savanoriauja pasirinktoje akredituotoje priimančioje organizacijoje, 

kartą per mėnesį susitinka su savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos paskirtu 



mentoriumi(e), mokosi įveikti sunkumus, mokosi apmąstyti patirtį bei įvardyti išmokimus, 

suformuluoti tobulėjimo kryptis. 

Pasvalio rajone yra viena akredituota savanorišką veiklą organizuojanti organizacija (SVO) 

– VšĮ „Socialinė iniciatyva“. Yra 4 organizacijos, akredituotos priimti savanorius Pasvalio rajono 

savivaldybėje pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos modelį: Pasvalio krašto muziejus, Pasvalio 

Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka, Pasvalio Rotary klubas, VšĮ „Socialinė iniciatyva“. Pavyzdžiui, 

Kupiškio rajone  taip pat yra 4 priimančios organizacijos, Panevėžio mieste – 32. Planuojama 

aplankyti Kupiškio ir Pasvalio mokyklas, kad supažindinti jaunus žmones su galimybe dalyvauti 

Jaunimo savanoriškos tarnybos modelyje.  

 

Kalbėjo: Šarūnas Varna 

Ką konkrečiai daro savanoris? 

Kalbėjo: Akvilė Angelienė  

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje savanoriai ieško parodų dalyvių, 

organizuoja veiklas, sukabina plakatus, paveikslus, rūpinasi reklama.  

Kalbėjo: Šarūnas Varna 

Savanoris atlygio negauna? 

Kalbėjo: Viktorija Gaspariūnaitė 

Savanoris atlyginimo negauna, tačiau gali būti kompensuojamos tam tikros su jo veikla 

susijusios išlaidos.  

Kalbėjo: Šarūnas Varna 

Kaip viskas vyksta? 

Kalbėjo: Viktorija Gaspariūnaitė 

2 kartus per metus yra skelbiamos pagrindinės registracijos į JST programą, kuriose gali 

registruotis jaunuoliai iš visų Lietuvos savivaldybių. Taip pat yra skelbiamos 3-4 papildomos 

registracijos į laisvas JST programos vietas konkrečiose savivaldybėse bei papildomos registracijos į 

savivaldybių papildomai finansuojamas JST įgyvendinimo vietas. 

Dabar kaip tik vyksta registracija į Jaunimo savanoriškos tarnybos programą, nuo lapkričio 

15 iki gruodžio 16 d. 

Užsiregistravusių jaunuolių kontaktai perduodami apskritį kuruojančios SVO organizacijos 

mentoriams, į programą savanoriai kviečiami iš eilės pagal registracijos datą ir laiką. Vėliau seka 

pokalbis su jaunuoliu, išsiaiškinami jo lūkesčiai, susitinkama su mentoriumi, sudaroma sutartis ir 

vykdoma veikla.  

Savivaldybėse programos vietų skaičius ribotas, todėl užsiregistravusieji, tačiau 

nepatekusieji į programą savanoriai bus pakviesti atlikti tarnybą atsiradus galimybei. 

 

Kalbėjo: Šarūnas Varna 

Su mentoriumi susitinkama vieną kartą? 

Kalbėjo: Viktorija Gaspariūnaitė 

Kartais ir dažniau – pagal poreikį, su kuratoriumi du kartus per mėnesį.  

Kalbėjo: Šarūnas Varna 

Priimanti organizacija mentoriaus neturi? 

Kalbėjo: Viktorija Gaspariūnaitė 

Mentoriumi gali būti akredituotas žmogus, o priimančioje organizacijoje yra kuratorius.  



 

Kalbėjo: Arminas Vareika 

Kaip dėl finansavimo? Ar savanoris kažką gauna? 

Kalbėjo: Viktorija Gaspariūnaitė 

Maitinimo išlaidos gali būti dalinai apmokamos, bet je savanoriauja 2-3 val. per dieną, 

todėl poreikio nėra. Gali būti kelionės išlaidos kompensuojamos.  

Kalbėjo: Akvilė Angelienė  

Papildysiu, kad savanorius motyvuoja 0,25 balo prie stojamojo balo.  

Kalbėjo: Arminas Vareika 

Pasirodo, nėra taip paprasta gauti tuos 0,25 balo.  

Kalbėjo: Šarūnas Varna 

Man atrodo, kad tai sudėtinga procedūra, o norintis savanoriauti gali ir negauti vietos.  

Kalbėjo: Akvilė Angelienė  

Norintiems savanoriauti trūksta informacijos.  

Kalbėjo: Gediminas Andrašūnas 

Manau, kad labai gerai, kad savanorystė bus skatinama ir viešinama, ir kad daugiau 

organizacijų galėtų priimti.   

 

Kalbėjo: Viktorija Gaspariūnaitė 

Savanorius priimančiomis organizacijomis galėtų būti ir tokia įstaiga kaip savivaldybės 

administracija.  

Kalbėjo: Gediminas Andrašūnas 

Ar seniūnijos būtų įtrauktos? 

 

Kalbėjo: Viktorija Gaspariūnaitė 

Jos atskirai turėtų akredituotis. Rengiamas pranešimas spaudai ir soc. tinklams, prašau juo 

pasidalinti, viešinimo per AJC neužtenka. Kitais metai Jaunimo reikalų departamentas finansuos 4 

JST vietas (2 pirmame ir 2 antrame pusmetyje), todėl labai reikia, kad ir savivaldybė prisidėtų prie 

JST finansavimo.  

 

Kalbėjo: Rima Šivickienė 

Kiek, jūsų manymu, reikia papildomų JST vietų, kurias finansuotų savivaldybė? 

 

Kalbėjo: Viktorija Gaspariūnaitė 

2-3 vietos iš savivaldybės, maksimaliai 4 vietos per metus. Daugiau nereikia, nes nėra tiek 

daug priimančių organizacijų.  

 

Kalbėjo: Gediminas Andrašūnas 

Kiek savanorių gali priimti priimančios organizacijos? 

Kalbėjo: Viktorija Gaspariūnaitė 

Tiek, kiek nurodė akreditacijos metu, kad yra pajėgios priimti.  

Kalbėjo: Šarūnas Varna 

Kur nori jaunimas atlikti savanorystę? Kur Panevėžyje jaunuoliai nori eiti? 



Kalbėjo: Viktorija Gaspariūnaitė 

Susirinkę žmonės, kuriems labai rūpi ateitis, jie labai tikslingai susirinkę informaciją ir 

atidžiai renkasi savanorystės vietas.  

 

4. Dėl artėjančių Jaunimo bei Savanorystės metų Lietuvoje minėjimo idėjų (3 

darbotvarkės klausimas).  

 

Kalbėjo: Viktorija Gaspariūnaitė 

2021 m. LR Seimas, siekdamas atkreipti dėmesį į Lietuvos jaunimo politikos tikslus ir 

Lietuvos jaunimo problemas šalyje ir užsienyje, patvirtino, kad 2022-aisiais metais minėsime 

Lietuvos jaunimo metus. 

Manau reikėtų pasitarti, kaip tai minėsime Pasvalio rajone kitais metais. 

 

Kalbėjo: Rima Šivickienė 

Viktorija Gaspariūnaitė informavo, kad nebegali toliau dalyvauti posėdyje ir siūlymus dėl 

Lietuvos jaunimo metų minėjimo Pasvalio rajone pateiks kita forma.  

Kalbėjo: Šarūnas Varna 

Gavę papildomą informaciją pasidalinsime su Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų 

tarybos nariais. Ačiū visiems pranešėjams, šiandien sužinojome daug naudingos informacijos.  

 

 

Pirmininkas                                                                                                      Šarūnas Varna   

 

 

Sekretorė                                                                                                           Rima Šivickienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


