
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

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

2022-10-07 Nr. TAR1-168

Posėdis įvyko 2022 m. spalio  4 d. Eletkroninis, el.paštu.

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,  Raminta  Kvėkšaitė,  Dovilė  Petraitytė,  Eglė

Deltuvaitė, Alina Velykienė

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Jaunimo apdovanojimų nominacijų 2022 m. patvirtinimo.

1. SVARSTYTA. Dėl Jaunimo apdovanojimų nominacijų 2022 m. patvirtinimo.

Vadovaujantis Klaipėdos miesto jaunimo apdovanojimų nuostatais, patvirtintais Klaipėdos

miesto  savivaldybės  jaunimo reikalų  tarybos  2020  m.  balandžio  27  d.  posėdžio  protokolu  Nr.

TAR1-78,  JRT  kiekvienais  metais  tvirtina  nominacijų  skaičių  ir  jų  aprašymus  posėdžio  metu.

Siekiant pradėti nominantų atranką likus ne mažiau kaip 60 kalendorinių dienų iki Apdovanojimų

renginio  dienos,  siūloma  nominacijas  pasitvirtinti  tokias,  kokios  buvo  praėjusiais  metais.

Patvirtinus nominacijas el.posėdyje, kvietimas gyventojams teikti nominantus būtų viešinamas nuo

spalio 10 d. 

1. Metų savanoris – asmuo, aktyviai veikiantis ir įsitraukiantis į įvairią visuomeninę ir

jaunimo  organizacijų  veiklą  bei  miesto  renginius.  Jis  yra  puikus  pavyzdys  žmogaus,  kuriam

neatlygintinas užsiėmimas visuomenei naudinga veikla yra be galo svarbus, motyvuojantis ne tik jį

patį, bet ir aplinkinius, o taip pat ir pakeičiantis įprastą gyvenimo tėkmę.

2. Metų  jaunimo  organizacija  –  jaunimo  organizacija,  aktyviai  veikianti,

bendradarbiaujanti,  įgyvendinanti  naujas  idėjas,  rašanti  projektus  bei  dalyvaujanti  tiek

visuomeniniuose, tiek kitų jaunimo organizacijų renginiuose. Organizacija, kuri veikia kaip vienas

kumštis, ir savo veiklomis papildo dinamišką Klaipėdos gyvenimą.

3. Metų jaunimo projektas – projektas arba akcija, kuri sulaukė didelio pasisekimo tarp

jaunimo ir sujungė daug žmonių, galbūt tai yra tęstinis projektas.
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4. Metų jaunimo ambasadorius – asmuo, kuris aktyviai veikia kartu su jaunimu, neša

daug  gerų  žinių  apie  jaunų  žmonių  nuveiktus  darbus,  savo  veikla  bei  pasiekimais  garsinantis

Klaipėdą, kaip tarptautinį, šiuolaikišką, dinamišką miestą nacionaliniu ir (arba) tarptautiniu mastu.

5. Metų  jaunimo  partneris  –  įmonė  arba  asmuo,  kuris  neatsisako  paremti  jaunimo,

maloniai bendradarbiauja bei skatina aktyvią jaunų žmonių veiklą.

6. Metų pilietiškiausia  organizacija  –  organizacija,  kuriai  yra svarbi  tautos  atmintis,

istorija bei kultūra, todėl ji aktyviai rengia pilietines akcijas ir atlieka žygdarbišką pareigą savo

miestui bei valstybei. Tai – tikrų patriotų organizacija.

7. Metų prisikėlimas – asmuo arba organizacija, kuri itin ilgą laikotarpį buvo neaktyvi

ir neveiksni, tačiau pakilo kaip pats Feniksas iš pelenų ir nuo šiol dirba dar stipriau ir dar aktyviau

jaunimo labui.

8. Metų jaunimo lyderis – asmuo, motyvuojantis kitus siekti ir įgyvendinti užsibrėžtų

tikslų,  aktyviai  vienijantis,  telkiantis  jaunus  žmones  vykdyti  bendras  iniciatyvas  ir  veiklas,

skatinantis kitus užsiimti savanoryste bei mėginantis išspręsti Klaipėdos jaunimo problemas.

9. Metų aktyviausia jauna šeima – tai aktyvi jauna šeima (iki 35 metų) , kur visi šeimos

nariai aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, skatina pilietiškumą ir imasi kitokių iniciatyvų,

kuriančių pridėtinę vertę Klaipėdos miestui. Tai tikras pavyzdys kitoms klaipėdiečių šeimoms.

10. Metų jaunasis verslininkas – tai  aktyvus jaunas žmogus,  kuris startavo Klaipėdos

mieste su verslo iniciatyva ir  įgyvendina unikalią verslo ar socialinio verslo idėją. Tai aktyvus

jaunas  klaipėdietis,  rodantis  verslumo  pavyzdį  jauniems  žmonėms  ar  padedantis  kitiems,

skatindamas imtis verslo iniciatyvų Klaipėdoje.

11. Metų nugalėtojas – jaunas žmogus, jaunimo organizacija ar bendruomenė aktyviai

veikianti ir dalyvaujanti visuomeniniame gyvenime Klaipėdos mieste, nepaisant fizinės, psichinės

ar kitokios negalios. 

12. Klaipėdiečio  nominacija  –  nominacija,  kurią  gali  pasiūlyti  Klaipėdos  miesto

gyventojai, norėdami įvertinti Klaipėdai aktyvius asmenis, iniciatyvas, organizacijas, nepriskiriamas

kitoms nominacijoms. Klaipėdos miesto gyventojai gali patys pasiūlyti nominacijos pavadinimą ir

nominantą.

NUTARTA. Už nominacijų patvirtinimą balsavo – 9 asmenys, prieš – 0 ,  susilaikė – 0.

Nutarta patvirtinti 2022 m. jaunimo apdovanojimų nominacijas. 

Posėdžio sekretorius Aistė Valadkienė

Posėdžio pirmininkas Laurynas Gečius


