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  Nr. .

Posėdis įvyko 2021 m. gruodžio 20 d. 16.00-17.00 val. 

Posėdžio pirmininkas Laurynas Gečius, Klaipėdos miesto jaunimo organizacijų asociacijos

„Apskritasis stalas“ deleguotas atstovas.

Posėdžio  sekretorė Aistė  Valadkienė,  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  Jaunimo  ir

bendruomenių reikalų koordinavimo grupės jaunimo reikalų koordinatorė (grupės vadovė)

Dalyvavo:  Laurynas  Gečius,  Eglė  Deltuvaitė,  Nina  Šamakova,  Eglė  Šerutytė,  Vaida

Raugelė, Ramina Kvekšaitė, Vilius Marauskas, Deividas Petrolevičius. 

DARBOTVARKĖ:.

1. Dėl 2022 m. jaunimo iniciatyvų konkurso prioritetų nustatymo (L. Gečius);

2. Narių į jaunimo iniciatyvų projektų ekspertų atrankos vertinimo komisiją skyrimas (A.

Valadkienė).

1. SVARSTYTA. Dėl 2022 m. jaunimo iniciatyvų konkurso prioritetų nustatymo. 

L.  Gečius  informavo,  kad  artėjant  naujiems  metais  būtina  Jaunimo  reikalų  taryboje

pasitvirtinti  naujus  Jaunimo  iniciatyvų  prioritetus.  El.  paštu  visi  nariai  buvo  informuoti  apie

galimybę teikti pasiūlymus. Negavus pasiūlymų iki nustatytos datos buvo siūloma palikti 2021 m.

prioritetus. 

Posėdžio metu buvo pristatyti septyni prioritetai. 

1. Verslumo ir informacinių technologijų ugdymas – projektai turi būti skirti verslumo ir

informacinių technologijų kompetencijoms tobulinti, orientuoti į naujų verslo paslaugų kūrimą ir jų

pritaikymą;

2.  Jaunimo  lytiškumo  ugdymas  ir  psichinės  bei  emocinės  sveikatos  stiprinimas –

projektai  turi  būti  orientuoti  į  jaunimo  lytiškumo  ugdymo  veiklas,  bei  psichinės  ir  emocinės

sveikatos stiprinimą ir iniciatyvas, skirtas informuoti jaunus žmones apie emocinę pagalbą;

3. Tolerancijos  ir  lygių  galimybių  skatinimas  –  projektai  turi  būti  orientuoti  į

diskriminacijos mažinimą tarp įvairių sričių, lygių galimybių užtikrinimą. 

4. Tautinių mažumų ir užsieniečių informavimas ir įtraukimas į iniciatyvas – projektai

turi  būti  orientuoti  į  tautinių  mažumų  ir  užsieniečių  integravimą,  informacijos  suteikimą  ir

iniciatyvas skirtas padėti jiems integruotis į miesto veiklas.

5. Jaunimo ir su jaunimo dirbančių organizacijų stiprinimas.

6. Šiaurinės ir Pietinės miesto dalių jaunimo bendruomenių įtrauktis, įveiklinimas bei

nepatrauklių jaunimui miesto erdvių pritaikymas jaunimo poreikiams. 
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 7. Pilietiškumo ir visuomeniškumo ugdymas – projektai turi būti skirti stiprinti jaunimo

pilietiškumą, pilietinę savimonę, skatinti  jaunimo dalyvavimo sprendimų priėmimo, informacijos

raštingumo įgūdžius, savanorystę ar kitą veiklą vietos bendruomenės ar miesto problemoms spręsti;

E. Deltuvaitė pasiūlė taip pat įtraukti aštuntą prioritetą, kuris būtų skirtas Klaipėdos miesto

770 m. gimtadieniui paminėti.

NUTARTA. Bendru sutarimu patvirtinti 8 prioritetus. 

1. Verslumo ir informacinių technologijų ugdymas – projektai turi būti skirti verslumo ir

informacinių technologijų kompetencijoms tobulinti, orientuoti į naujų verslo paslaugų kūrimą ir jų

pritaikymą;

2.  Jaunimo  lytiškumo  ugdymas  ir  psichinės  bei  emocinės  sveikatos  stiprinimas –

projektai  turi  būti  orientuoti  į  jaunimo  lytiškumo  ugdymo  veiklas,  bei  psichinės  ir  emocinės

sveikatos stiprinimą ir iniciatyvas, skirtas informuoti jaunus žmones apie emocinę pagalbą;

3. Tolerancijos  ir  lygių  galimybių  skatinimas  –  projektai  turi  būti  orientuoti  į

diskriminacijos mažinimą tarp įvairių sričių, lygių galimybių užtikrinimą. 

4. Tautinių mažumų ir užsieniečių informavimas ir įtraukimas į iniciatyvas – projektai

turi  būti  orientuoti  į  tautinių  mažumų  ir  užsieniečių  integravimą,  informacijos  suteikimą  ir

iniciatyvas skirtas padėti jiems integruotis į miesto veiklas.

5. Jaunimo ir su jaunimo dirbančių organizacijų stiprinimas.

6. Šiaurinės ir Pietinės miesto dalių jaunimo bendruomenių įtrauktis, įveiklinimas bei

nepatrauklių jaunimui miesto erdvių pritaikymas jaunimo poreikiams. 

 7. Pilietiškumo ir visuomeniškumo ugdymas – projektai turi būti skirti stiprinti jaunimo

pilietiškumą, pilietinę savimonę, skatinti  jaunimo dalyvavimo sprendimų priėmimo, informacijos

raštingumo įgūdžius, savanorystę ar kitą veiklą vietos bendruomenės ar miesto problemoms spręsti;

8. Jaunimo iniciatyvos, skirtos paminėti Klaipėdos miesto 770 m. gimtadienį. 

2. SVARSTYTA. Narių į jaunimo iniciatyvų projektų ekspertų atrankos vertinimo komisiją

skyrimas (A. Valadkienė).

A. Valadkienė informavo, kad pagal jaunimo iniciatyvų projektų ekspertų atrankos aprašą

būtina  atnaujinti  ekspertų  grupę.  Naujų  ekspertų  atrankai  būtina  atnaujinti  ekspertų  atrankos

vertinimo komisijos  sudėtį.  JRT narių buvo prašoma deleguoti  du atstovus.  Į  ekspertų atrankos

vertinimo komisiją pasisiūlė Vaida Raugelė ir Vilius Marauskas.

NUTARTA. Deleguoti į jaunimo iniciatyvų projektų ekspertų atrankos komisiją deleguoti

Vaidą Raugelę ir Vilių Marauską.

Posėdžio sekretorius Aistė Valadkienė

Posėdžio pirmininkas Laurynas Gečius
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