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Posėdis įvyko 2022 m. birželio 29 d. 16.00 – 17.30 val. 

Posėdžio  pirmininkas  Laurynas  Gečius,  Klaipėdos  jaunimo  organizacijų  asociacijos

„Apskritasis stalas“ pirmininkas

Posėdžio  sekretorė Aistė  Valadkienė,  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  Jaunimo  ir

bendruomenių reikalų koordinavimo grupės jaunimo reikalų koordinatorė (grupės vadovė)

Dalyvavo: Laurynas Gečius, Eglė Šerutytė, Agnė Zabrynaitė, Deividas Petrolevičius, Dovilė

Petraitytė, Eglė Deltuvaitė.

Svečiai: Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Atviro jaunimo centro vedėja Violeta

Bružienė.

DARBOTVARKĖ:

1.  Dėl  Lietuvos  jaunimo  metams  skirto  ąžuoliuko  sodinimo  Klaipėdos  mieste  (Aistė

Valadkienė);

2. Dėl Atviro jaunimo centro veiklos pristatymo (V. Bružienė);

3. Diskusija dėl darbuotojų gatvėje plėtros Klaipėdos mieste.

4. Kiti klausimai.

1.  SVARSTYTA.  Dėl  Lietuvos  jaunimo  metams  skirto  ąžuoliuko  sodinimo  Klaipėdos

mieste.

Aistė Valadkienė informavo, kad 2022 m. yra paskelbti Lietuvos ir Europos jaunimo metais.

Šia  proga  Nacionalinė  jaunimo  reikalų  koordinatorių  asociacija  kartu  su  Lietuvos  savivaldybių

asociacija  bei  kitomis  Lietuvos  savivaldybėmis  nutarė  vykdyti  „Jaunimo  parko“  idėją  ir

kiekviename  mieste  pasodinti  po  Stelmužės  ąžuolo  vaiko  sodinuką.  Prie  ąžuoliuko  pastatyti

informacinę  lentelę  su  QR kodu,  kuris  nukreiptų  į  puslapį,  kuriame  skelbiamos  naujienos  apie

jaunimo  politiką.  Posėdžio  metu  pristatytos  galimos  vietos  ąžuoliuko  pasodinimui.  Pasiūlyta

iniciatyvą įgyvendinti tarptautinę jaunimo dieną rugpjūčio 12 d. 

NUTARTA.  Ąžuoliuką  sodinti  Danės  skvere  netoli  fontano.  QR  kodą  nukreipti  į

www.chooseklaipeda.eu puslapį. Iniciatyvą įgyvendinti rugpjūčio 12 d.\

2. SVARSTYTA. Dėl Atviro jaunimo centro veiklos pristatymo.

V. Bružienė pristatė Atviro jaunimo centro veiklą. Posėdžio metu buvo pasiūlyta idėja kas

mėnesį  arba  ketvirtį  jaunimo reikalų  taryboje  svarstyti  Atviro  jaunimo centro  veiklą  bei  veiklų

tinklelį. 
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NUTARTA.  Išklausyta  informacija.  Pritarta  nuolatiniams  susitikimams  dėl  veiklų

peržiūrėjimo.

3. SVARSTYTA. Diskusija dėl darbuotojų gatvėje plėtros Klaipėdos mieste.

A. Valadkienė informavo, kad šiuo metu darbas gatvėje su jaunimu yra dirbama pietinėje

miesto dalyje. Pastebima, kad vis daugiau paauglių, leidžiančių laiką gatvėje atsiranda šiaurinėje

miesto  dalyje.  Danės  skvere  taip  pat  atsiranda  vandalizmo  apraiškos,  kai  naujos  riedučių  ir

riedlenčių  pakylos  yra  paišomos  necenzūriniais  žodžiais  ar  piešiniais.  Pasikalbėjus  su

tarpinstitucinio  bendradarbiavimo  koordinatore  taip  pat  patvirtinta  informacija,  kad  jaunimas

renkasi  prie  vasaros  estrados  ar  PC  Luizė.  Jaunimo  grupuotės  vykdo  neleistina  veika,  sukelia

tarpusavyje muštynes, vartoja alkoholį ir pan. Remiantis įžvalgomis siūloma plėsti darbą gatvėje

Klaipėdos  mieste  į  šiaurinę  miesto  dalį.  Siūloma  2023  m.  planuose  skirti  lėšų  papildomiems

darbuotojams arba darbui su jaunimu gatvėje paslaugos pirkimui. 

NUTARTA. Rekomenduoti Savivaldybės administracijai 2023 m. veiklos plane bei biudžete

skirti lėšas darbui su jaunimu gatvėje plėtrai.

Posėdžio sekretorius Aistė Valadkienė

Posėdžio pirmininkas Laurynas Gečius
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