
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

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

2022-09-15 Nr. TAR1-152

Posėdis įvyko 2022 m. rugsėjo 12 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,  Nina  Šamakova,  Vilius

Marauskas, Arvydas Cesiulis, Jūratė Sokolova, Vaida Raugelė, Raminta Kvėkšaitė.

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

Bružienė.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2023-2025 m. Jaunimo ir bendruomenių politikos

plėtros programos aptarimo 2023 m.

2. Dėl 2022 m. Jaunimo apdovanojimų organizavimo;

3. Dėl  atstovų  delegavimo  į  Dalyvavimo  tarptautiniuose  ir  nacionaliniuose  jaunimo

renginiuose rėmimo vertinimo komisiją;

4. Dėl Savanorystės metams, skirto renginio, organizavimo;

5. Atviro jaunimo centro veiklų aptarimas.

1.  SVARSTYTA.  Dėl  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  2023-2025  m.  Jaunimo  ir

bendruomenių politikos plėtros programos aptarimo 2023 m.

A. Valadkienė pristatė Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programos projektą 2023-

2025 m.

V. Raugelė paklausė, kodėl planuojamos lėšos, kai nėra aišku, koks bus atliekamas tyrimas? 

A. Valadkienė atsakė, kad tyrimo temą, techninę užduotį turėtų suformuoti Jaunimo reikalų

taryba, tačiau norint tyrimą vykdyti kitais metais, lėšas jau reikia planuoti dabar. 

NUTARTA. Išklausyta informacija. Papildomų pasiūlymų nepateikta.

2. Dėl 2022 m. Jaunimo apdovanojimų organizavimo;

A. Valadkienė informavo, kad Jaunimo reikalų taryba turi nustatyti datą bei aptarti renginio

koncepciją. 

L. Gečius siūlė JRT nariams pagalvoti apie renginio temą.

V.  Raugelė  paminėjo,  kad  geriausia  būtų  nuspręsti  renginio  temą,  jeigu  būtų  sudėlioti

punktai,  kokią  informaciją  JRT nariai  turi  pateikti.  V.  Raugelė  pasiūlė  A.  Valadkienei  el.paštu
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visiems išsiųsti užklausą dėl informacijos pateikimo Jaunimo apdovanojimams ir gautus rezultatus

aptarti kito posėdžio metu. 

NUTARTA.  Pateikti  informaciją  el.paštu  dėl  Jaunimo  apdovanojimų  temos  ir  datos  iki

rugsėjo 29 d. Svarstyti šį klausimą kitame Jaunimo reikalų tarybos posėdyje.

3.  NUTARTA.  Dėl  atstovų  delegavimo  į  Dalyvavimo  tarptautiniuose  ir  nacionaliniuose

jaunimo renginiuose rėmimo vertinimo komisiją.

A. Valadkienė informavo, kad miesto taryboje yra keičiamas Dalyvavimo tarptautiniuose ir

nacionaliniuose  jaunimo renginiuose  aprašas,  todėl  būtina  deleguoti  iš  naujo  3 Jaunimo reikalų

tarybos atstovus.

NUTARTA. Į Dalyvavimo tarptautiniuose ir nacionaliniuose jaunimo renginiuose rėmimo

vertinimo komisiją deleguoti Vaidą Raugelę, Ramintą Kvėkšaitę, Agnė Zabrynaitė. 

4. SVARSTYTA. Dėl Savanorystės metams, skirto renginio, organizavimo;

A. Valadkienė informavo, kad yra sutaupytų lėšų Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros

programoje, todėl siūloma jas panaudoti savanorystės renginio organizavimui. 

V. Raugelė informavo, kad NVO taryba taip pat mąsto apie galimybę pagerbti organizacijas

savanorystės metų proga, tačiau neturi tam finansavimo. Ji paminėjo, kad JRT galėtų tokį renginį

kartu organizuoti su NVO taryba. 

A. Valadkienė informavo, kad galime padaryti  bendrą susitikimą arba paskambinti  NVO

tarybos pirmininkui ir pasikalbėti dėl galimo bendradarbiavimo.

NUTARTA. Paskambinti NVO pirmininkui ir pasikalbėti dėl bendro renginio organizavim.

5. SVARSTYTA. Atvirojo jaunimo centro veiklų aptarimas.

V.  Bružienė  pasidalino  informacija,  kaip  šiuo  metu  sekasi  atvirojo  jaunimo  centro

padaliniui, esančiam Paryžiaus Komunos gatvėje. 

NUTARTA. Išklausyta informacija.

Posėdžio sekretorius Aistė Valadkienė

Posėdžio pirmininkas Laurynas Gečius


