
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

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

  Nr. .

Posėdis įvyko 2022 m. vasario 4 d. 15.00 – 17.00 val. 

Posėdžio  pirmininkas  Laurynas  Gečius,  Klaipėdos  jaunimo  organizacijų  asociacijos

„Apskritasis stalas“ atstovas

Posėdžio  sekretorė Aistė  Valadkienė,  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  Jaunimo  ir

bendruomenių reikalų koordinavimo grupės jaunimo reikalų koordinatorė (grupės vadovė)

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

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

Jūratė Sokolova, Nina Šamakova, Eglė Deltuvaitė. 

DARBOTVARKĖ:

1.Dėl  Klaipėdos  jaunimo  organizacijų  asociacijos  „Apskritasis  stalas“  patalpų  suteikimo

Futbolo mokykloje esančiame Jaunimo centre situacijos;

2. Dėl 2021 m. Jaunimo reikalų tarybos ataskaitos patvirtinimo;

3. Dėl 2022 m. Jaunimo reikalų tarybos veiklos plano rengimo;

4.  Dėl  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  biudžeto  lėšomis  dalinai  finansuojamos  jaunimo

programos  „Jaunimo  savanoriškos  tarnybos  plėtojimas  Klaipėdos  mieste“  2021  m.  ataskaitos

patvirtinimo ir 2022 m. kvotos nustatymo;

5.  Dėl  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  biudžeto  lėšomis  dalinai  finansuojamos  jaunimo

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

2021 m. ataskaitos patvirtinimo ir 2022 m. kvotos nustatymo;

6.  Dėl  JRT atstovų delegavimo į  Jaunimo dalyvavimo tarptautiniuose  ir  nacionaliniuose

renginiuose rėmimo komisijos sudėtį.

1.  SVARSTYTA.  Dėl  Klaipėdos  jaunimo  organizacijų  asociacijos  „Apskritasis  stalas“

patalpų suteikimo Futbolo mokykloje esančiame Jaunimo centre situacijos.

D.  Petrolevičius  informavo,  kad  visos  jaunimui  skirtos  patalpos,  esančios  futbolo

mokykloje,  dabar jau yra perduotos Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centrui.   Deja įdėmiai

susipažinus  su  Futbolo  mokyklos  konversijos  paraiška  buvo  pastebėta,  kad  Klaipėdos  jaunimo

organizacijų  asociacija  „Apskritasis  stalas“  paraiškoje  nėra  paminėta.  Taip  pat  Turto  skyrius

išaiškino, kad Karalienės Luizės jaunimo centras negali  pagal bendradarbiavimo sutartis suteikti

patalpų Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis  stalas“  administracinei  veiklai.

Pagal paraišką veiklas galima vykdyti, bet ne turėti nuo savus kabinetus. 
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Siekiant išlaikyti Savivaldybės administracijos duotą pažadą dėl patalpų suteikimo Futbolo

mokykloje Apskritajam stalui,  jau dabar yra pateikti visi reikalingi raštai Turto skyriui ir ruošiamas

tarybos sprendimas dėl panaudos teise perduodamų patalpų Apskritajam stalui ir Sveikatos biurui.

Planuojama,  kad  Tarybos  sprendimas  bus  priimtas  kovo  mėn.  Taip  pat  šis  klausimas  buvo

svarstomas ir NVO taryboje. 

V. Raugelė ar Sveikatos biuras buvo numatytas nuo pat pradžių paraiškoje?

D. Petrolevičius nurodė, kad paraiškoje yra nurodytos veiklos, kokios turėtų vykti patalpose.

Joje parašyta, kad kaip pavyzdys su sveikata susijusias veiklas gali vykdyti Sveikatos biuras.

V.Raugelė paklausė ar Turto skyriui dabar aiškus sprendimo projekto turinys?

D.  Petrolevičius  atsakė,  kad  dabar  yra  aišku.  Patalpos  bus  perduodamos  panaudos  teise

Apskritajam stalui ir Visuomenės sveikatos biurui. 

E. Kvederis paklausė, kodėl reikia patalpas perduoti Sveikatos biurui?

D.  Petrolevičius  atsakė,  kad  paraiškoje  ir  veiklų  plane  nurodytos  veiklos  yra  glaudžiai

susijusios su dabartine biuro veikla ir jie planuoja tas veiklas įgyvendinti naujose patalpose. Taip

pat jiems reikalingas vienas kabinetas. 

L.  Gečius  informavo,  kad sveikatos  biuras  taip  pat  turi  vieną  specialistą,  kuris  dirba  su

jaunimui skirtomis paslaugomis. Šiam specialistui reikėtų kabineto.

N. Šamakova ar visuomenės sveikatos biuras neturėjo anksčiau patalpų?

D. Petrolevičius atsakė, kad visuomenės sveikatos biuras turi patalpas 3-ioje poliklinikoje.

A. Valadkienė paminėjo, kad projekto idėja buvo apjungti jaunimo paslaugas į vieną vietą.

Suteikti jaunimui galimybę vienoje vietoje gauti įvairias paslaugas, pvz. apsilankius pas Apskritąjį

stalą sužinoti apie savanorystes galimybes, jaunimo politika, dalyvauti renginiuose, leisti laisvalaikį

Atvirose jaunimo erdvėse arba apsilankyti pas specialistą, kuris dirba su sveikatos klausimais. Taip

pat projekte buvo paminėta, kad visuomenės sveikatos biuras taip pat turėtų teikti paslaugas ir visai

bendruomenei. 

V. Marauskas paklausė, kiek maždaug užtruks sprendimo projekto patvirtinimas?

D. Petrolevičius atsakė, kad buvo bandyta kalbėti dėl Vasario mėn., bet dėl darbų gausos

galimai sprendimo projektas bus svarstomas kovo mėn. 

V.  Raugelė  sakė  labai  svarbu  perduoti  Turto  skyriui  išaiškinta,  analizuota  šio  projekto

koncepciją,  kad  visiems  nekiltų  klausimų.  Taip  pat  ji  paklausė,  iš  kokių  lėšų  bus  išlaikomos

patalpos? Ar lėšos suplanuotos 2022-2024 m. Strateginiame veiklos plane bei 2022 m. biudžete?

A. Valadkienė atsakė, kad patalpų dalis, kuri perduota Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo

centrui bus išlaikoma iš įstaigos lėšų (t.y. Savivaldybės), jeigu bus perduotos patalpos Apskritajam

stalui, tada organizacija turės mokėti komunalinius mokesčius bei apsidrausti patalpą, tas pats galios

ir sveikatos biurui. Patalpų išlaikymo lėšos suplanuotos biudžete. 

D. Petrolevičius atsakė, kad tikrai lėšos yra suplanuotos. 
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L.  Gečius  suformavo  siūlymą.  JRT  siūlo  rekomenduoti  Savivaldybės  administracijai

panaudos teise skirti  patalpas  Apskritajam stalui ir visuomenės sveikatos biurui.  Pritarta  bendru

sutarimu. 

NUTARTA. Siūloma Savivaldybės administracijai panaudos teise skirti patalpą Klaipėdos

jaunimo  organizacijų  asociacijai  „Apskritasis  stalas“  ir  Klaipėdos  visuomenės  sveikatos  biurui

siekiant, kad teikiamos paslaugos jaunimui būtų konsoliduotos vienoje vietoje. 

2. SVARSTYTA. Dėl 2021 m. Jaunimo reikalų tarybos ataskaitos patvirtinimo.

L. Gečius pristatė veiklos planą (pridedama). Praėjusiais metais buvo dirbama pagal planą,

taip pat buvo suteiktos konsultacijos, dalyvauta mokymuose, užtikrinta komunikacija. 

NUTARTA. Išklausytas veiklos ataskaitos pristatymas. Bendru sutarimu patvirtinta 2021 m.

veiklos ataskaita. 

3. SVARSTYTA. Dėl 2022 m. Jaunimo reikalų tarybos veiklos plano rengimo.

L.  Gečius  pristatė  2022 m.  veiklos  planą  (pridedama)  ir  informavo,  kad  planas  rengtas

remiantis 2021 m. planu. 

D. Petrolevičius paklausė ar pateiktas projektas yra galutinis tvirtinimui ar dar galima teikti

pasiūlymus?

A. Valadkienė siūlė pagalvoti apie daugiau pasiūlymų. Taip pat informavo, kad plane yra

įtraukta  priemonė  dėl  pagalbos  sukurti  Savanoriškos  praktikos  Klaipėdos  aukštųjų  mokyklų

studentams rėmimo programos koncepciją. 

L. Gečius siūlo sutarti terminą pasiūlymų teikimui. 

E. Deltuvaitė ar plane įtrauktas jaunimo sostinės pristatymas. 

A.  Valadkienė  informavo,  kad  jaunimo  sostinės  pristatymas  planuojamas  visuose

visuomeninėse tarybose. 

E. Kvederis pasakė, kad nereikėtų apsibrėžti, jog veiklos planas turėtų likti visus metus toks

pat. Turėtų atsirasti galimybę jį pildyti.

E. Deltuvaitė ir J.Sokolovą išsakė pritarimą. 

L. Gečius suformulavo siūlymą: tvirtinti pateiktą 2022 m. veiklos planą, nurodant, kad jis

gali būti keičiamas. 

NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta patvirtinti 2022 m. veiklos planą

4.  SVARSTYTA.  Dėl  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  biudžeto  lėšomis  dalinai

finansuojamos jaunimo programos „Jaunimo savanoriškos tarnybos plėtojimas Klaipėdos mieste“

2021 m. ataskaitos patvirtinimo ir 2022 m. kvotos nustatymo.

L.  Gečius  informavo,  kad  nusišalina  nuo  pirmininkavimo.  Pirmininkavimą  perėmė  D.

Petrolevičius. 

D. Petrolevičius paprašė A. Valadkienės trumpai informuoti apie pačią programą.

A.  Valadkienė  informavo,  kad  2021  m.  buvo  skelbtas  jaunimo  programos  „Jaunimo

savanoriškos  tarnybos  plėtojimas  Klaipėdos  mieste“  dalinio  finansavimo  konkursas.  Jį  laimėjo
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Klaipėdos  jaunimo  organizacijų  asociacija  „Apskritasis  stalas“.  Jai  buvo  skirtas  dvimetis

finansavimas.  Remiantis  Savivaldybės  administracijos  direktoriaus  įsakymu šiai  programai buvo

nustatyta 2 metų kvota – 2021 m. 2500 Eur ir 2022 m. 2500 Eur. Norint skirti finansavimą antriems

metams Apskritasis stalas turi pristatyti savo pirmų metų ataskaitą, o JRT pritarti palikti tokią pačią

kvotą sekantiems metams arba ją koreguoti.

V. Raugelė pasakė, kad tokiam klausimui reikėtų turėti medžiagą ir susipažinti su ataskaita. 

A. Valadkienė  sakė,  kad ataskaita  buvo pridėta  per  Google  diske,  nes  nepavyko didelio

dokumento prikabinti prie laiško. 

E. Deltuvaitė pasiūlė atidėti svarstymą dėl kvotų. 

V. Raugelė pritarė, kad galima išklausyti ataskaitą, o kvotas vėliau patvirtinti.

D. Petrolevičius informavo, kad tada bus tvirtinama tik ataskaitą, o kvotos kitame posėdyje.

L.  Gečius  pristatė  Jaunimo savanoriškos  tarnybos  plėtojimas  Klaipėdos  mieste  2021  m.

ataskaitą. 

V.  Raugelė  paklausė  ar  tai  ilgalaikė  programa? Ar už tuos  2500 Eur reikėjo  paruošti  8

savanorius?

L. Gečius atsakė, kad  Jaunimo savanoriškos tarnybos programa vykdoma ne pirmus metus,

tai yra Jaunimo reikalų departamento programa, tačiau Savivaldybės administracija prie programos

vykdymo prisideda pirmi metai. 

A.  Valadkienė  informavo,  kad  vieniems  metams  buvo  skirta  2500  Eur.  Pagal  Jaunimo

savanoriškos  tarnybos  aprašą  vienam  savanoriui  skiriama  300  Eur.  Taigi,  Savivaldybės

administracija  skirdama  2500  Eur  suteikė  galimybė  savanoriauti  papildomai  8  asmenims.

Pagrindinę savanorių registraciją vykdo Jaunimo reikalų departamentas.

L.  Gečius  informavo,  kad  Klaipėdoje  yra  didžiausias  poreikis.  Daugiausiai  turime

užsiregistravusių savanorių. 

E. Deltuvaitė paklausė, kokiose srityse savanoriai savanoriauja? 

E. Šerutytė atsakė, kad savanoriai savanoriauja įvairiose srityse – kultūrinėse, valstybinėse,

sveikatos įstaigose ir pan. Laukas yra labai platus.

V. Raugelė paklausė ar yra duomenys, kiek yra norinčių savanoriauti pagal programą? Ar

būtų galima gauti informaciją?

L. Gečius atsakė, kad duomenys yra turimi. Šiuo metu yra užsiregistravę apie 60 asmenų.

Informacija bus pridėta.

V. Raugelė paklausė, kokios išlaidos patiriamos ir padengiamos iš numatyto finansavimo?

Kas yra lektoriai? Ar jie klaipėdiečiai ar Jaunimo reikalų departamento asmenys?

L. Gečius sakė, kad lektoriais būna tiek ir klaipėdiečiai, tiek ir jaunimo reikalų departamento

atstovai. Finansavimas skiriamas mokymams, atlyginimams, atributikai ir pan.

Atsižvelgiant  į  JRT  narių  pasisakymus  bei  didelį  užsiregistravusių  asmenų,  norinčių

savanoriauti,  poreikį,  JRT  nariai  siūlė  kvotą  didinti.  JRT  nariai  įpareigojo  A.  Valadkienę
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organizuoti  vasario  7 d.  posėdį  dėl  kvotų nustatymo ir  iki  posėdžio  pateikti  visą  su kvotomis,

savanorystės poreikiu susijusią informaciją. 

NUTARTA. Organizuoti vasario 7 d. JRT posėdį ir jame svarstyti klausimus, susijusius su

programų  kvotų  didinimu.  Patvirtinti  Klaipėdos  jaunimo  organizacijų  asociacijos  „Apskritasis

stalas“  vykdomos  jaunimo  programos  „Jaunimo  savanoriškos  tarnybos  plėtojimas  Klaipėdos

mieste“ 2021 m. ataskaitą. 

5.  SVARSTYTA.  Dėl  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  biudžeto  lėšomis  dalinai

finansuojamos  jaunimo  programos  „Jaunimo  organizacijų  stiprinimas  ir  jaunimo  politikos

plėtojimas Klaipėdos mieste“ 2021 m. ataskaitos patvirtinimo ir 2022 m. kvotos nustatymo. 

D. Petrolevičius  informavo,  kad klausimas dėl  kvotos patvirtinimo perkeliamas į  sekantį

posėdį. 

L.  Gečius  pristatė  jaunimo  programos  „Jaunimo  organizacijų  stiprinimas  ir  jaunimo

politikos plėtojimas Klaipėdos mieste“ projekto ataskaitą už 2021 m. 

NUTARTA.  Patvirtinti  Klaipėdos  jaunimo  organizacijų  asociacijos  „Apskritasis  stalas“

vykdomos jaunimo programos „Jaunimo organizacijų stiprinimas ir jaunimo politikos plėtojimas

Klaipėdos mieste“ projekto ataskaitą už 2021 m. 

6.  SVARSTYTA. Dėl  JRT atstovų delegavimo į  Jaunimo dalyvavimo  tarptautiniuose  ir

nacionaliniuose renginiuose rėmimo komisijos sudėtį.

A.  Valadkienė  informavo,  kad  Savivaldybės  administracija  yra  paskelbusi  dalyvavimo

nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose rėmimo konkursą, kuris skirtas jaunimui bei jaunimo

darbuotojams.  Konkursas  skelbiamas  pirmą  kartą,  nes  anksčiau  dėl  galiojusių  Covid  taisyklių

keliauti buvo negalima. Dalyvių atrankai yra būtina susidaryti atrankos komisija. Ji sudaryta iš kelių

administracijos  atstovų,  2  EJST  atstovų  ir  1  JRT  atstovo.  Prašome  JRT narių  deleguoti  vieną

atstovą. 

NUTARTA.  Į  atrankos  komisiją  dėl  dalyvavimo  tarptautiniuose  ir  nacionaliniuose

renginiuose rėmimo deleguoti Vilių Marauską. 
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Posėdžio sekretorius Aistė Valadkienė

Posėdžio pirmininkas Laurynas Gečius



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 2021 METŲ

VEIKLOS ATASKAITA

2021 metais vyko 8 Klaipėdos miesto savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos (toliau - JRT)

posėdžiai. Jaunimo reikalų tarybą sudaro 14 narių: 7 savivaldybės deleguoti atstovai ir 7 jaunimo

organizacijų deleguoti  atstovai.  Jaunimo organizacijas taryboje atstovaujančių narių ir Klaipėdos

miesto savivaldybės tarybos narių lankomumas pridėtas lentelėse (1 priedas). 

2021 metais JRT pasitvirtino veiklos planą pagal kurias planavo savo posėdžius:

1 posėdis (vasario 3 d.)

 Patvirtinta 2020 m. Jaunimo reikalų tarybos ataskaita.

 Svarstytas ir patvirtintas 2021 m. veiklos planas.

 Nutarta  į darbo grupę (susijusia su neformalaus ugdymo tinklo pertvarka) deleguoti  JRT

pirmininką L. Gečių.

2 posėdis (kovo 30 d.)

 Svarstyta ir nutarta bendru sutarimu siūlomą reitinguotą jaunimo iniciatyvų projektų sąrašą

ir rekomenduoti savivaldybės administracijos direktoriui finansuoti žemiau pateiktus projektus:

Eil.
Nr. 

Organizacijos
pavadinimas Projekto pavadinimas Balų

vidurkis
Galutinės  sumos
vidurkis

1
Klaipėdos  kurčiųjų
jaunimo
organizacija

Klaipėdos  kurčiųjų
jaunimo  organizacijos
narių  psichinės  bei
emocinės  sveikatos
stiprinimas

82,33 2920,00

3 VšĮ  „Apeirono
teatras“ Dialogas 2021 80,33 3600,00

4
VšĮ  Asmenybės
ugdymo  kultūros
centras

Ride  this  city  2021  /
Riedam 21 78,67 3500,00

5 LPF Dienvidis Pilietiškai  aktyvus
Klaipėdos jaunimas 75,00 3600,00

7 VšĮ Metas veikti Daugiau drąsos kurti 73,33 3300,00

8 VšĮ Projektas LT Savęs archeologija 73,00 4100,00
9 LCC  tarptautinis Youth  for  a  better 72,34 3200,00

PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės 
Jaunimo reikalų tarybos
 protokolu NR. 



universitetas Klaipėda 

10
Klaipėdos
valstybinė kolegijos
Alumni klubas

Per  kiną   -  pažink
jaunimą 71,34 3800,00

11 Miesto bažnyčia Lyderis savo noru 71,00 3500,00

12 Asociacija  Šokių
namai

Iniciatyva  jaunoms
šeimoms
#PietinėKlaipėdaŠoka

70,67 2300,00

13 Asociacija  JCI
Klaipėda Jaučiu mąstau gyvenu 70,66 1800,00

14 Lietuvos  liberalus
jaunimas Išdrįskime būti savimi 69,66 3200,00

15 VšĮ Lyderiams Klaipėda  arčiau  tavęs
(Talentai Klaipėdai) 69,33 3200,00

16 VšĮ  „Baltijos  jūrų
skautai

Verslus  ir  kūrybiškas
jaunimas 69,33 3200,00

17 VšĮ  Klaipėdos
valstybinė kolegija Pažink pilietiškumą 69,00 2700,00

18 LPF   Dvasinės
pagalbos centras

Klaipėda  jaunimo  ir
savanorystės uostas 68,66 3400,00

19 Asociacija  Mano
miestas Klaipėda #Becool #AFTERschool 68,00 2700,00

22 VšĮ  Socialinių
mokslų kolegija

Ateities  miesto  kūrimo
dirbtuvės 64,33 2700,00

26 VšĮ Project In Verslus jaunimas 62,67 2900,00

28
Krikščioniškojo
švietimo  draugija
Slovo

Kelio  pasirinkimas
Pokalbiai  apie
svarbiausia

62,34 2000,00

29
Klaipėdos
valstybinė kolegijos
studentų atstovybė

Stipri  organizacija  -
kelias į sėkmę 61,34 2700,00

30 VšĮ Taip ir ne kitaip Visi skirtingi - visi lygūs 61,34 2200,00

31 Gausus gyvenimas Padėk sau ir kitam 57,67 2000,00

32

Lietuvos  aukštosios
jūreivystės
mokyklos  studentų
atstovybė

Tobulėti kartu lengviau 56,34 2700,00

Iš viso: 71 220

 Svarstyta  dėl  2021-2022  m.   Jaunimo  programos   “Jaunimo  organizacijų  stiprinimo  ir
jaunimo politikos plėtojimas” projektų ekspertinio vertinimų išvadų aptarimo ir rekomendacijų
teikimo Savivaldybės administracijos direktoriui, nutarta bendru sutarimu patvirtinti  siūlomą



reitinguotą projektų sąrašą ir rekomenduoti savivaldybės administracijos direktoriui finansuoti
žemiau pateiktą projektą:

Eil.
Nr. 

Organizacijos
pavadinimas Projekto pavadinimas Balų

vidurkis
Galutinės  sumos
vidurkis

1 Klaipėdos  jaunimo
organizacijų
asociacija
Apskritasis stalas

KLAS  -  STIPRINTI
VIENYTI
ATSTOVAUTI 79,67 2021 m. 10 000

 Svarstyta  dėl  2021-2022  m.  Jaunimo  programos  „Jaunimo  savanoriškos  tarnybos
įgyvendinimo  Klaipėdos  mieste“  projektų  ekspertinio  vertinimų  išvadų  aptarimo  ir
rekomendacijų  teikimo  Savivaldybės  administracijos  direktoriui  ir  nutarta  bendru  sutarimu
patvirtinti  siūlomą reitinguotą  projektų sąrašą ir  rekomenduoti  Savivaldybės  administracijos
direktoriui finansuoti žemiau pateiktą projektą:

Eil.
Nr. 

Organizacijos
pavadinimas Projekto pavadinimas Balų

vidurkis
Galutinės  sumos
vidurkis

1 Klaipėdos  jaunimo
organizacijų
asociacija
Apskritasis stalas

Jaunimo  savanoriška
tarnyba Klaipėdoje

86,00

2021 m. 2 500 

 Svarstyta dėl 2021 m. Jaunimo iniciatyvų ir programų projektų finansavimo kvotų siūlymo
teikimo  Savivaldybės  administracijos  direktoriui  ir  nutarta  patvirtinti  2021  m.  –  2022  m.
jaunimo iniciatyvų projektų konkurso ir programų kvotas.

Eil.
Nr. 

Programos
pavadinimas 2021 m. 2022 m. Iš viso:

1 Jaunimo  iniciatyvų
projektų  daliniam
finansavimui

71 220 Eur 71 220 Eur

2. Jaunimo
organizacijų
stiprinimo  ir
jaunimo  politikos
plėtojimo programa

10 000 Eur 10 000
Eur 20 000 Eur

3. Jaunimo
savanoriškos
tarnybos
įgyvendinimo
Klaipėdos  mieste
programa

2500 Eur 2500 Eur 5000 Eur

 Išklausyta  informacija  apie  Jaunimo  savanorišką  tarnybą  Klaipėdos  mieste  ir  vyko

nuotolinis susitikimas su  įgyvendinančiais koordinatoriais bei programą baigusiais savanoriais.

 Svarstyta ir nutarta, kad Jaunimo apdovanojimai vyks kartu su Europos jaunimo sostinės

uždarymo renginiu gruodžio 18 d.



 Svarstyta mokinių užimtumo vasaros metu pozicija, kitų miestų patirtis ir nutarta pavesti

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai įvertinti galimybes sukurti jaunimo užimtumo ir

integracijos į darbo rinką programą.

 Patvirtinti Jaunimo vasaros akademijos 2021 m. nuostatai.

3 posėdis (rugsėjo 8 d.)

 Svarstyta dėl Jaunimo reikalų tarybos pirmininko ir pavaduotojo rinkimų, nutarta bendru

sutarimu patvirtinti L.Gečiaus kandidatūrą į pirmininkus bei D. Petrolevičių į pavaduotojus.

 Išklausyta informacija apie P. Komunos g. esantį Atvirą Jaunimo Centro situaciją.

 Išklausyta informacija apie Jaunimo Apdovanojimų organizavimą.

 Svarstyta  mokinių  užimtumo vasaros metu programa ir  pritarta  priemonės  įsitraukimui  į

2022-2024 veiklos planą.

4 posėdis (spalio 6 d.)

 Vyko išvažiuojamasis Jaunimo reikalų tarybos  susirinkimas, kuris vyko VšĮ „Asmenybės

ugdymo kultūros centre“ esančiose atvirose jaunimo erdvėse adresu Minijos g. 2.

 Išklausėme JRT narių Agnės Zabrynaitės  ir  Eglės  Šerutytės ataskaitos   apie  dalyvavimą

Erasmus+ programos projekte „Cities for Youth“ („Miestai jaunimui“);

 Informacija  apie dalyvavimą projekte „ReThink Urban Spaces EU-TH Youth Exchange“

lapkričio mėn. nuotoliniu būdu;

 JRK pristatė numatyta 2022-2024 m. Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa;

 Išklausėme VšĮ Asmenybės ugdymo kultūros centro pristatymo apie atviras jaunimo erdves

ir įstaigos veiklą.

 Sprendėme Rezoliucija dėl jaunimo įgalinimo ir dalyvavimo savivaldybėse.

5 posėdis (lapkričio 18 d.)

 Svarstyta jaunimo apdovanojimų 2021 m. nominantų atrankos procedūra ir nutarta parengti

Google formą dėl balsavimo ir prabalsuoti iki lapkričio 15 d. elektroniniu paštu.

6 posėdis (gruodžio 3 d.)

 Patvirtinti  2021 m.  Klaipėdos  jaunimo apdovanojimų  nugalėtojai:  1.  METŲ JAUNIMO

AMBASADORIUS  Gediminas  Simutis  (lėmė  visuomenės  balsai)  2.  METŲ  JAUNASIS

VERSLININKAS Gabija Urnaitė (lėmė visuomenės balsai) 3. METŲ JAUNIMO LYDERIS

Raminta Kvekšaitė (lėmė visuomenės balsai) 4. METŲ NUGALĖTOJAS BĮ Neįgaliųjų centras

„Klaipėdos lakštutė” (lėmė visuomenės balsai) 5. METŲ PRISIKĖLIMAS Lietuvos Raudonojo

kryžiaus  organizacijos  Klaipėdos  skyrius  (lėmė  visuomenės  balsai)  6.  METŲ  JAUNIMO

PARTNERIS  Lietuvos  jūrų  muziejus  (lėmė  visuomenės  balsai)  7.  METŲ  JAUNIMO



ORGANIZACIJA  Klaipėdos  jaunimo  kurčiųjų  organizacija  8.  METŲ  SAVANORIS  Izidė

Marcinkutė 9. METŲ JAUNIMO PROJEKTAS Klaipėda- Europos jaunimo sostinė 2021 10.

METŲ AKTYVIAUSIA JAUNA ŠEIMA Rimvydas ir Guoda Useliai (lėmė visuomenės balsai)

11. METŲ PILIETIŠKIAUSIA ORGANIZACIJA Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija

„Apskritasis  stalas“  Elektroninio  dokumento  nuorašas  2  12.  METŲ  JAUNIMO  VERSLO

LYDERIS  Šarūnas  Butkus  (lėmė  visuomenės  balsai)  13.  KLAIPĖDIEČIŲ  SIŪLOMA

NOMINACIJA Metų sportininkė – Rūta Vaicekauskaitė.

7 posėdis (gruodžio 20 d.)

 Patvirtinti  bendru  sutarimu  Jaunimo  iniciatyvų  projektų  8  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. 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.

 Svarstyta ir patvirtinti į jaunimo iniciatyvų projektų ekspertų atrankos vertinimo komisiją

skirti: Vaidą Raugelę ir Vilių Marauską.

8 posėdis (gruodžio 30 d.)

 Nutarta papildyti 2022 m. jaunimo iniciatyvų konkurso prioritetų sąrašą įtraukiant prioritetą

– jaunimo iniciatyvos, skirtos paminėti Lietuvos ir (ar) Europos jaunimo metams.

Neformalūs susitikimai:



  Sausio  19  d.  JRT  nariai  dalyvavo  Europos  Jaunimo  Sotinės  2021  metų  spaudos

konferencijoje.

  Vasario 26 d.  ir Kovo 1 d. vyko jaunimo iniciatyvų ataskaitų pristatymai, kurių

metu projektus pristatė: 

Klaipėdos valstybinės kolegijos studentų atstovybė

Klaipėdos kurčiųjų jaunimo organizacija

Klaipėdos valstybinės kolegijos Alumni klubas

Miesto bažnyčia

Erasmus Student Network (KUK)

VšĮ Apeirono teatras

Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija Apskritasis stalas

Vaikų sergančiu cukriniu diabetu klubas Smalsučiai

Individualių poreikių kūrybos studija Plunksnelė

Klaipėdos valstybinės kolegija

Asmenybės ugdymo kultūros centras

Socialinių mokslų kolegija

Dvasinės pagalbos jaunimui centras

Labdaros ir paramos fondas Dienvidis

Asociacija Mes esame

Lietuvos aukštosios jūreivystės. mokyklos studentų atstovybė

Folkloro asociacija Večiora

Mano miestas Klaipėda

 Kovo  11  d.  JRT  nariai  dalyvavo  Europos  Jaunimo  Sotinės  2021  metų  atidarymo

ceremonijoje.

 Kovo 19 d. vyko jungtinis Jaunimo reikalų ir Akademinių reikalų tarybos posėdis, kuriame

buvo pristatyta:

1. Klaipėdos aukštojo mokslo ir profesinio mokymo apžvalga (pranešėjas A. Šoparė);

2. Klaipėda Europos jaunimo sostinė 2021 renginių planas (pranešėjas G. Meškauskienė);

 Kovo  25  d.  JRT  nariai  dalyvavo  Jaunimo  Dialogas:  Balsavimas  nuo  16  metų,

kandidatavimas nuo 21 metų.

 Gegužės 20-27 d. JRT atstovai dalyvavo Europos Jaunimo Savaitės renginiuose (Drive in,

Neįgaliųjų konferecnijoje, Protmūšyje, DVT akademijoje).



 Birželio 26 d. vyko KLAS visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo patvirtinta veiklos

ataskaita ir išrinkti nauji JRT nariai: Raminta Kvekšaitė, Agnė Zabrynaitė, Vilius Marauskas,

Eglė Šerutytė, Nina Šamakova, Dovilė Petraitytė, Laurynas Gečius.

 Liepos 23-24 d. JRT nariai dalyvavo Jaunimo ,,Spote‘‘, Jūros Šventės metu, kuriame vyko

įvairūs jaunimo pasirodymai.

 Liepos 6 d. dalyvavome tautiškos giesmės giedojime.

 Liepos  8-10  d.  JRT nariai  dalyvavo  Jaunimo  festivalyje,  kuriame  dalyvavo  liepos  8  d.

Klaipėdos  mieste  -  jaunimo  reikalų  koordinatorių,  jaunimo  darbuotojų  ir  jaunimo  lyderių

suvažiavimo  konferencija;  Liepos  9  d.,  Klaipėdos  rajone  -  festivalis  jaunimo  reikalų

koordinatoriams,  jaunimo  darbuotojams,  mentoriams  su  diskusijomis,  užsiėmimais  bei

pranešimais; Liepos 10 d., Klaipėdos rajone - 25 km žygis visiems, skirtas Jaunimo politikos 25-

ių metų sukakčiai.

 Liepos  29  d.  Jaunimo  reikalų  tarybos  nariai  dalyvavo  pirmame  tarptautinio  projekto

“Miestai jaunimui”(angl. “Cities for Youth”) susitikime! Šis susitikimas vyksta Lenkijoje tam,

kad kartu suburta komanda galėtų pilnai  sukurti  bei  aptarti  visą projektą,  kurio metu keletas

šalių,  tokių  kaip  Lietuva,  Lenkija,  Graikija,  Portugalija  bei  Ispanija  bendradarbiaus  norint

išpildyti išsikeltus tikslus jaunimo labui.

 Rugpjūčio 18 - 20 d. JRT dalyvavo Jaunimo Vasaros Akademijoje.

 Rugsėjį – Spalio mėnesiais JRT dalyvavo: Diskusijų cikle.

 Rugsėjo 16 – 18 d. Jaunimo reikalų tarybos nariai dalyvavo antrajame tarptautinio projekto

“Miestai jaunimui”(angl. “Cities for Youth”) susitikime! Šis susitikimas vyko Graikijoje.

 Rugsėjo 17 d. turėjome JRT stiprinimo nuotolinius mokymus: „Jaunimo politika - nuo SJRT

iki LRS“. Susirinkęs JRT nariai ir jaunimas ne tik klausėsi jaunimo politikos veikimo principų

nuo  savivaldos  iki  nacionalinio  lygmens,  bet  ir  aktyviai  diskutavo  su  lektoriumi  Luku

Kornelijumi Vaičiaku.

 Rugsėjo 27-29 d. dalyvavome Italijos delegacijos susitikime su „Eurodesk“ organizacijos

atstovais, kurie domėjosi jaunimo organizacijų veikla.

 Spalio  13  d.  Jaunimo  reikalų  tarybos  nariai  dalyvavo  trečiajame  tarptautinio  projekto

“Miestai jaunimui”(angl. “Cities for Youth”) susitikime! Šis susitikimas vyko Ispanijoje.

 Spalio 14 dieną JRT atstovai dalyvavo Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos

forume.  Renginio  metu  mūsų  JRT  pirmininkas  Laurynas  Gečius  pasidalino  savo  patirtimi

atstovaujant  jaunimą. Buvo  analizuojama  Lietuvos  jaunimo  politika  ir  ieškoma  būdų  ją

patobulinti.



 Lapkričio 1 d. susipažinome su vietiniais Lvovo (Ukraina) jaunimo lyderiais.  Lvovo miesto

komanda, kuri pretenduoja tapti Europos jaunimo sostine 2024 m. Susitikimo metu apžiūrėjome

jaunimo centrą, susipažinome su jų veiklą bei pasidalinome savo jaunimo politikos patirtimi.

 Lapkričio 4 d. dalyvavome Galimybių konferencijoje.

 Lapkričio 18 dieną, Mažeikių kultūros centro pramogų salėje vyko 6-toji regioninė jaunimo

konferencija „Jungtinės pajėgos jaunimui 2021“. Konferencijoje pasidalinome gerąja patirtimi

apie jaunimo politiką Klaipėdos mieste. 

 Lapkričio 26 d. dalyvavome renginyje „Be cool after school”, kuriame pristėme Klaipėdos

miesto jaunimo politiką.

 Gruodžio 16 d. turėjome JRT stiprinimo nuotolinius mokymus: ,,Stresas ir jo įveika‘‘.

 Gruodžio  17  d.  dalyvavome  Jaunimo  Apdovanojimuose  ir  Europos  Jaunimo  Sostinės

uždaryme.

 Gruodžio  29  d.   dalyvavome  Klaipėdos  universitete  išgirsti  kaip  pasikeitė  Klaipėdos

jaunimo nuomonė apie Klaipėdos miesto jaunimo politiką. Pristatymo metu bus analizuojamas

tyrimas "Jaunimo įgalinimas Klaipėdos mieste".

 Per metus JRT nariai aplankė 4 mokyklas (Vėtrungės gimnazija, Varpo gimnazija, Žemynos

gimnazija, Zudermano gimnazija), kuriuose pristatėme Jaunimo Politiką Klaipėdos mieste.

Viešinimas. Nuolatos administruojame Jaunimo Reikalų Tarybos ,,Facebook’’ ir ,,Instagram‘‘

paskyrą, kuriame visada talpiname protokolus bei tarybos posėdžių sprendimus bei dalinamės

aktualiais  jaunimui  informaciją.  Per  šiuos  metus  Jaunimo  reikalų  tarybos  informacija  bei

nuomonė buvo paskelbta/išreikšta 4 kartus Klaipėdos miesto dienraščiuose bei informaciniuose

tinklapiuose.

JRT pirmininkas                       Laurynas Gečius



1 Priedas
Jaunimo reikalų tarybos narių metinis lankomumas

Per 2021 m. įvyko 8 posėdžiai
JRT nariai nuo 2019 metų

Nr. Vardas Pavardė Atstovaujama institucija Dalyvautų
posėdžių
skč.

Nedalyvautų
posėdžių
skč.

1.
Indrė Butenienė

Klaipėdos  miesto  savivaldybės
administracijos  Strateginio
planavimo skyriaus vedėja

0 2

2. Arvydas Cesiulis Klaipėdos  miesto  savivaldybės
mero pavaduotojas

2 0

3.
Laurynas Gečius

Klaipėdos  jaunimo  organizacijų
asociacijos  „Apskritasis  stalas“
atstovas

2 0

4.
Gabija Buivydaitė

Klaipėdos  jaunimo  organizacijų
asociacijos  „Apskritasis  stalas“
atstovė

2 0

5.
Eglė Deltuvaitė

Klaipėdos  miesto  savivaldybės
administracijos  Kultūros  skyriaus
vedėja

2 0

6.
Agnė Jankūnaitė

Klaipėdos  jaunimo  organizacijų
asociacijos  „Apskritasis  stalas“
atstovė

1 1

7.
Edgaras Jefimovas

Klaipėdos  jaunimo  organizacijų
asociacijos  „Apskritasis  stalas“
atstovas

0 2

8.

Edmundas Kvederis

Klaipėdos  miesto  savivaldybės
tarybos  Kultūros,  švietimos  ir
sporto  komiteto  deleguotas
atstovas

0 2

9.
Gintarė Kareivaitė

Klaipėdos  jaunimo  organizacijų
asociacijos  „Apskritasis  stalas“
atstovė

2 0

10.
Deividas Petrolevičius

Klaipėdos  miesto  savivaldybės
administracijos  Socialinių  reikalų
departamento direktorius

2 0

11.
Dovilė Petraitytė

Klaipėdos  jaunimo  organizacijų
asociacijos  „Apskritasis  stalas“
atstovė

2 0

12.
Artiom Kazakovcev

Klaipėdos  jaunimo  organizacijų
asociacijos  „Apskritasis  stalas“
atstovas

0 2

13.
Vaida Raugelė

Klaipėdos  miesto  savivaldybės
tarybos  Sveikatos  ir  socialinių
reikalų komiteto deleguota atstovė

2 0



JRT nariai nuo 2021 metų birželio mėnesio

Nr. Vardas Pavardė Atstovaujama institucija Dalyvautų
posėdžių
skč.

Nedalyvautų
posėdžių
skč.

1.
Indrė Butenienė

Klaipėdos  miesto  savivaldybės
administracijos  Strateginio
planavimo skyriaus vedėja

0 5

2. Arvydas Cesiulis Klaipėdos  miesto  savivaldybės
mero pavaduotojas

2 4

3.
Laurynas Gečius

Klaipėdos  jaunimo  organizacijų
asociacijos  „Apskritasis  stalas“
atstovas

6 0

4.
Agnė Zabrynaitė

Klaipėdos  jaunimo  organizacijų
asociacijos  „Apskritasis  stalas“
atstovė

4 2

5.
Eglė Deltuvaitė

Klaipėdos  miesto  savivaldybės
administracijos  Kultūros  skyriaus
vedėja

4 2

6.
Nina Šamakova

Klaipėdos  jaunimo  organizacijų
asociacijos  „Apskritasis  stalas“
atstovė

6 0

7.
Raminta Kvekšaitė

Klaipėdos  jaunimo  organizacijų
asociacijos  „Apskritasis  stalas“
atstovas

6 0

8.

Edmundas Kvederis

Klaipėdos  miesto  savivaldybės
tarybos  Kultūros,  švietimos  ir
sporto  komiteto  deleguotas
atstovas

3 3

9.
Vilius Marauskas

Klaipėdos  jaunimo  organizacijų
asociacijos  „Apskritasis  stalas“
atstovė

5 1

10.

Alina Velykienė

Klaipėdos  miesto  savivaldybės
tarybos  Miesto  plėtros  ir
strateginio  planavimo  komiteto
deleguotas atstovas

2 4

11.
Deividas Petrolevičius

Klaipėdos  miesto  savivaldybės
administracijos  Socialinių  reikalų
departamento direktorius

5 1

12.
Dovilė Petraitytė

Klaipėdos  jaunimo  organizacijų
asociacijos  „Apskritasis  stalas“
atstovė

3 3

13.
Eglė Šerutytė

Klaipėdos  jaunimo  organizacijų
asociacijos  „Apskritasis  stalas“
atstovas

5 1



14.
Vaida Raugelė

Klaipėdos  miesto  savivaldybės
tarybos  Sveikatos  ir  socialinių
reikalų komiteto deleguota atstovė

2 4

















PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos

2022 m. vasario...... d.. protokolu Nr. TAR1-

Klaipėdos miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2022 metų veiklos planas

Tikslas Uždaviniai Planuojami
rezultatai

Terminas Atsakingi
asmenys

1.Rinkti  ir  analizuoti
informaciją  apie
jaunimo  politikos
įgyvendinimą 

1.1 
Organizuoti 
posėdžius ne 
rečiau negu 1 
kartą į ketvirtį.

1.1.1. 
Organizuoti ne 
mažiau 4 JRT 
posėdžiai

I-IV
ketv.

Jaunimo reikalų
tarybos

pirmininkas, JRK

1.1.2. 
Suorganizuoti ne 
mažiau kaip 1 
jungtinį JRT ir 
kitų 
visuomeninių 
tarybų posėdį

I-IV
ketv.

Jaunimo reikalų
tarybos

pirmininkas

1.2. Lankytis 
jaunimo ir su 
jaunimu 
dirbančiose 
organizacijose, 
įstaigose

1.2.1 Aplankyta 
bent viena 
jaunimo ar su 
jaunimu dirbanti 
organizacija ar 
įstaiga

I-IV JRT nariai

1.2. Kelti 
kompetenciją 
Jaunimo 
politikos srityje

1.2.1 Sudalyvauta
ne mažiau kaip 2 
mokymuose

I-IV JRT nariai

2. Teikti 
rekomendacinio 
pobūdžio siūlymus 
savivaldybės 
administracijai dėl 
jaunimo politikos 

2.1.  Pateikti 
rekomendacijas
dėl jaunimo 
iniciatyvų 
projektų 
prioritetus

2.1.1. Pateiktos
rekomendacijos

dėl  jaunimo
iniciatyvų
projektų
prioritetų

I ketv. JRT nariai, JRK



įgyvendinimo 
priemonių 
finansavimo

2.2. Pateikti 
rekomendacijas
dėl jaunimo 
iniciatyvų 
projektų 
finansavimo

2.2.1. Pateiktos
rekomendacijos

dėl jaunimo
iniciatyvų
projektų

finansavimo
2.3. Pateikti

rekomendacijas
dėl jaunimo
programos
konkurso

2.3.1. Pateikta
rekomendacija

dėl jaunimo
programos
konkurso

3. Užtikrinti jaunimo
dalyvavimą,
sprendžiant

savivaldybės jaunimo
politikos klausimus

3.1. Susipažinti
su Klaipėda –

Europos
jaunimo
sostinės
projektu

3.1.1. Išklausyta
ataskaita apie

Europos jaunimo
sostinės projektą

I-II ketv. Jaunimo reikalų
tarybos

pirmininkas, JRK

4. Dalyvauti rengiant
ilgalaikius

strateginius jaunimo
politikos plėtros ir

įgyvendinimo planus

4.1. Dalyvauti 
darbo grupės 
posėdžiuose 
dėl Klaipėdos 
miesto 
savivaldybės 
sprendimų, 
susijusių su 
jaunimo 
politika

4.1.1. Dalyvauta
ne mažiau 2
darbo grupės
posėdžiuose

I-IV
ketv.

JRT deleguoti
asmenys

4.2. Pateikti 
pasiūlymus dėl
Jaunimo 
politikos 
plėtros 
programos 
2023 m.

4.2.1 Pateiktas ne
mažiau negu 1
pasiūlymas dėl

Jaunimo politikos
plėtros

programos 2023
metams.

III ketv. JRT nariai, JRK

5. Teikti pasiūlymus
Savivaldybės tarybai,

jos komitetams,
administracijai dėl
jaunimo politikos

įgyvendinimo

5.1. Pateikti ne 
mažiau 2 
pasiūlymai

5.1.1. Pateikti ne 
mažiau 2 
pasiūlymai, susiję
su jaunimo 
politikos 
įgyvendinimu 
Klaipėdos m. 
savivaldybėje

I-IV
ketv.

JRT nariai

5.2. Padėti 
sukurti 
Savanoriškos 
praktikos 
Klaipėdos 
aukštųjų 
mokyklų 
studentams 

5.2.1. Pateiktas 
ne mažiau kaip 
vienas 
pasiūlymas dėl 
Savanoriškos 
praktikos 
Klaipėdos 
aukštųjų mokyklų

II ketv. JRT nariai



rėmimo 
programos 
koncepciją

studentams 
rėmimo 
programos

6. Bendradarbiauti su
savivaldybės jaunimo

reikalų
koordinatoriumi dėl
jaunimo politikos

įgyvendinimo
savivaldybėje

6.1. 
Organizuoti 
Jaunimo 
apdovanojimus

6.1.1. 
Suorganizuoti 
jaunimo 
apdovanojimai

IV ketv. JRT nariai

6.2. Teikti 
pasiūlymus dėl
JRK 
įgyvendinamų 
renginių

6.2.1. Pateikti 
pasiūlymai dėl 
JRK 
įgyvendinamų 
renginių

I-IV
ketv.

JRT nariai
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