
JAUNUOLIŲ DIENOS CENTRO LANKYTOJŲ TARYBOS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2018 METUS 

 
 

Nr. Data Protokolo Nr. Svarstyta Nutarta 

1. 2018-01-15 Nr. LTP - 41 Dėl JDC jaunuolių tarybos naujų pasiūlymų 2018 

metams. 

Posėdžio metu jaunuolių tarybos nariai suformulavo 10 naujų 

pageidavimų ir pasiūlymų 2018 metams. 

2. 2018-01-16 Nr. LTP - 42 Dėl jaunuolio Stasio Žilio iniciatyvos – renginio 

organizavimo – „Pagauk dainą“. 

Organizuoti renginį „Pagauk dainą“. Pasirinkta data – sausio 

mėn. 29 diena. Pasiskirstyta pareigomis ir atsakomybėmis. 

3. 2018-01-17 Nr. LTP - 43 Dėl įvykusio incidento tarp lankytojų Gintarės N. 

ir Pauliaus M. 

Išsiaiškinus visas aplinkybes, paaiškėjo, jog įvyko 

nesusipratimas, nepagrįsti svariais faktais. Lankytojas Paulius 

M. atsiprašė lankytojos Gintarės N. Ir buvo pasiektas 

susitaikymas. 

4. 2018-02-06 Nr. LTP - 44 Dėl lankytojos Ingos J. Iniciatyvos įgyvendinimo. Organizuoti renginį „Kvepalų magija“. Gauti pasiūlymai dėl 

pagalbos renginio metu. Pasiskirstyta pareigomis ir 

atsakomybėmis tarp tarybos narių. 

5. 2018-03-02 Nr. LTP - 45 Dėl antros grupės naujo JDC lankytojų tarybos 

nario rinkimų. 

Susumavus rezultatus, antros grupės JDC jaunuolių tarybos 

nare tapo Kotryna Remeikaitė. 

6. 2018-03-05 Nr. LTP - 46 Dėl renginio organizavimo centre, artėjančios Šv. 

Valentino dienos proga. 

Vasario 14 dieną organizuoti Valentino dienos renginį su     

linksmomis užduotimis, dalyvaujant visoms norinčioms  

poroms. 

7. 2018-09-05 Nr. LTP - 47 Dėl pakartotinio JDC jaunuolių supažindinimo su 

vidaus tvarkos ir naudojimosi autobusu 

taisyklėmis. 

Per pokalbių klubą supažindinti JDC jaunuolius su JDC vidaus 

tvarkos ir naudojimosi autobusu taisyklėmis.   

8. 2018-03-05 Nr. LTP - 48 Dėl iniciatyvos-  šiukšlių išnešimo grafiko 

rūšiuotojams sudarymo, kiekvienam mėnesiui. 

Kiekvieną mėnesį sudaryti rūšiuojamų šiukšlių konteinerių 

išnešimo grafikus ir jų laikytis. 

9. 2018-09-03 Nr. LTP - 49 Dėl jaunuolių tarybos pirmininkės iniciatyvos 

įgyvendinimo. 

Organizuoti renginį „Auksinis protas“, sugalvoti aštuonias 

nominacijas visoms grupėms. Mėnesio bėgyje, radus laisvesnę 

dieną, įgyvendinti iniciatyvą. 

10. 2018-09-12 Nr. LTP - 50 Dėl socialinių darbuotojų dienos organizavimo. 

 

Rugsėjo 27 d., organizuoti socialinių darbuotojų pasveikinimą, 

paruošti mažas, savo rankų darbo,  dovanėles. Pasiskirstyta 

pareigomis ir atsakomybėmis. 

11. 2018-09-14 Nr. LTP - 51 Dėl jaunuolio Pauliaus Maskaliovo kreipimosi į 

jaunuolių tarybą, dėl jo matyto netinkamo 

jaunuolės Vilmos Masilionytės elgesio. 

Jaunuoliui P. Maskaliovui paaiškintos aplinkybės. Jaunuolė V. 

Masilionytė dar kartą atsiprašė G. Nakrošytės. 



12. 2018-09-17 Nr. LTP - 52 Dėl 2017 m. JDC veiklos vertinimo rezultatų 

aptarimo su visais centro paslaugų gavėjais. 

Apžvelgti 2017m. JDC veiklos vertinimo rezultatai. Nutarta, 

jog vertinimas pasiteisino, visi galėjo išreikšti savo nuomonę, 

dėl veiklos naudingumo. Kitais metais nutarta įtraukti 

stebėjimo metodą silpnesniesiems. 

13. 2018-11-02 Nr. LTP - 53 Dėl tarptautinės  pyragų dienos organizavimo. Lapkričio 6 dieną organizuoti tarptautinę pyragų dieną. 

Padaryti skelbimą ir jį pakabinti skelbimų lentoje. Renginio 

metu surinktas lėšas perduoti Panevėžio gyvūnų prieglaudai. 

 

14. 2018-12-04 Nr. LTP - 54 Dėl Kalėdinio keitimosi dovanomis ir 

pasveikinimo organizavimo. 

Gruodžio 20 dieną, 15 val.  organizuoti visų jaunuolių kalėdinį 

sveikinimą ir keitimąsi dovanomis. Pasiskirstyta pareigomis ir 

atsakomybėmis renginio metu. Nutarta paruošti trumpą 

vaidybinę įžangą. 

15. 2018-12-11 Nr. LTP - 55 Dėl perduotų gautų skundų, nuo lankytojos M. 

Butkevičiūtės, iš JDC skundų nagrinėjimo 

komisijos 

Išsiaiškinus skundų turinį, pasikalbėta su lankytoja M. 

Butkevičiūte apie skundų rašymo poreikį ir galimus kitus 

esamų nusiskundimų sprendimo  būdus. 

 


