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REKOMENDACIJA 

DĖL JAUNIMO UŽIMTUMO VASARĄ IR INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ PROGRAMOS 

 

2021-03-18, Nr. MJOTAS-22/0318-1 

 

Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“ (toliau - MJOTAS), būdama 

didžiausia jaunimo nevyriausybinė organizacija Marijampolės savivaldybėje ir vienydama 16 

Marijampolės savivaldybėje veikiančių jaunimo organizacijų ir neformalių jaunimo grupių, 

rekomenduoja Marijampolės savivaldybei parengti ir įgyvendinti jaunimo užimtumo vasarą ir 

integracijos į darbo rinką programą. 

 

Atsižvelgiant į tai, kad 

 

1. Jaunimo reikalų departamentas (toliau – JRD) yra paskelbęs Jaunimo 

užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektų finansavimo 2022 metais konkursą 

(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9822ffd09faa11ec966fd5047f7e7091); 

2. Marijampolės savivaldybėje veikia Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo 

programa, pagal kurią smulkaus ir vidutinio verslo atstovai, įdarbinę moksleivį, gali prašysi 

kompensacijos moksleivio-darbuotojo SODRA mokesčiams padengti. Tačiau ši programa 

galioja tik smulkiam ir vidutiniam verslui, ir nėra prieinama didesnėms verslo įmonėms, 

nevyriausybinėms organizacijoms ar biudžetinėms įstaigoms, kurios planuotų įsidarbinti 

moksleivius vasaros laikotarpiu.  Be to, ši galimybė kompensuoti dalį įdarbintų moksleivių 

darbo užmokesčio pagal smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondą nėra plačiai žinoma ir 

populiari. 

 

Rekomenduojame dalyvauti JRD paskelbtame konkurse, kuris: 

 

1. Gali suteikti galimybę 15-17 Marijampolės savivaldybėje gyvenančių 

moksleivių vasaros laikotarpiu dviem mėnesiams darbdaviams kompensuoti iki 700 Eur 

darbo užmokesčio išlaidų už įdarbintus moksleivius; 

2. Sudarys galimybę Marijampolės savivaldybėje parengti ir patvirtinti 

Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programą 

(pabrėžiame, kad teikiant projekto paraišką užtenka  pateikti garantinį raštą dėl šios 

programos (tvarkos) planuojamo patvirtinimo). 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9822ffd09faa11ec966fd5047f7e7091
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Esame įsitikinę, kad mūsų savivaldybėje tokia programa yra būtina ir reikalinga. Panašios 

programos jau kelerius metus yra vykdomos aplinkinėse Lazdijų rajono, Vilkaviškio, Alytaus miesto 

savivaldybėse, o apskritai panašios jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programos 

yra sėkmingai ir su itin gražiais geraisiais pavyzdžiais įgyvendinamos daugiau kaip pusėje Lietuvos 

savivaldybių.  

Manome, kad mūsų savivaldybėje veikiančios verslo įmonės ir viešasis sektorius yra 

pasirengę vasaros laikotarpiui priimti į darbą moksleivius, taip kuriant potencialių ateities darbo 

santykių ryšį tarp moksleiviško amžiaus jaunuolių ir mūsų krašto, ypač kai yra norima, kad mūsų 

krašto jaunuoliai, pabaigę aukštąsias mokyklas kituose miestuose, sugrįžtų dirbti ir kurti savo 

gyvenimus atgal į Marijampolės savivaldybę. 

 

 

 

Pirmininkas         Evaldas Paltanavičius

 


