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KAUNO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 2015 METŲ ATASKAITA
Kauno miesto savivaldybės tarybos Jaunimo reikalų taryba (KJRT), sudaryta Kauno
miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 19 d. sprendimu Nr. T-228 „Dėl Kauno jaunimo
reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“. Tarybą sudaro 12 narių, pirmininko pareigas
eina Mantas Jurgutis, pavaduotoja – Monika Simaškaitė. KJRT savo darbe vadovaujasi Lietuvos
Respublikos įstatymais, Jaunimo reikalų tarybos nuostatais, kitais galiojančiais Lietuvos
Respublikos teisės aktais.
Per ataskaitinį laikotarpį (2015 metus) KJRT įvyko 3 posėdžiai. KJRT posėdžiuose
buvo aptartos neformaliojo mokinių krepšelio tendencijos ir galimybės jaunimo organizacijų
veikloms įgyvendinti, susitikta su Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos pavaduotoju Juozu Meldžiuku, kuris pristatė Lietuvos jaunimo politikos situaciją,
vykdomus tyrimus, mokymus bei bendradarbiavimo su KJRT galimybes. KJRT viena iš pirmųjų
savivaldybės darbo grupių ir tarybų patvirtino jaunimo prioritetines sritis, kurios buvo įtrauktos į
naujai sukurtą Viešųjų paslaugų teikimo programą, pagal kurią jaunimo ir su jaunimu dirbančioms
organizacijoms galima bus teikti projektus veikloms įgyvendinti. KJRT nariai kartu su jaunimo
reikalų koordinatorėmis naujam NVO finansavimo modeliui pateikė bei išdiskutavo kriterijus bei
specialiuosius reikalavimus, kurie atitiko jaunimo organizacijų poreikius. KJRT siūlymu parengtas
Pagrindinių 2016 m. Kauno miesto jaunimo renginių (projektų) sąrašas, kurį patvirtino miesto
Taryba. Šis sprendimas leis ne tik kultūros, sporto bet ir jaunimo renginiais reprezentuoti Kauno
miestą.
KJRT iniciatyva aštuntus metus iš eilės organizuota Kauno jaunimo apdovanojimų
šventė, kurioje nominantais buvo įvairios jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, įmonės ir
fiziniai asmenys. Renginio metu buvo pagerbti kandidatai, siūlyti į šias nominacijas: 1. Jaunimo
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lyderis; 2. Jaunimo renginys; 3. Akademiškiausias Kauno jaunuolis; 4. Jaunimo organizacija;
5. Jaunimo indėlis Kauno miestui.
Susirinkusiuosius sveikino Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis ir įteikė
stiklines statulėles nugalėtojams.
Dėkoju visiems KJRT nariams už efektyvų darbą 2015 metais.
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