ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2021 m. gegužės 3 d. Nr. KPPt-207
Alytus
Posėdis įvyko 2021 m. balandžio 22 d. 14.30-16.00 val.
Posėdžio sekretorė – Dalia Kavolynienė, komisijos sekretorė
Posėdžio pirmininkas – Povilas Labukas, Jaunimo reikalų tarybos (toliau-JRT)
pirmininkas
Dalyvavo JRT nariai: Skaistė Ulčickaitė, Rimvyda Ališauskienė, Agnė Grigaliūnaitė,
Silvija Stravinskaitė, Greta Radzevičiūtė, Klėja Merčaitytė, Kristina Builovaitė, Lukas Stravinskas,
Milda Sakavičiūtė, kvorumas yra.
Kviestinis svečias: Diana Klimenkienė, Alytaus miesto ūkio skyriaus specialistė, Justina
Janušonytė, Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas” (toliauAVJOSAS) pirmininkė, Karolina Kucavičiūtė, Alytaus miesto mokinių tarybos pirmininkė,
Martynas Astikas, Alytaus miesto savivaldybės mokinių tarybos (AVJOSAS biuro) narys, Gytė
Augustinaitytė, Alytaus liberalaus jaunimo (AVJOSAS biuro) narė, Aidrė Danilevičiūtė, Jaunųjų
koncervatorių lygos, Alytaus skyriaus (AVJOSAS valdyba) narė, Darija Šaranina, Alytaus
liberalaus jaunimo (AVJOSAS valdyba) narė.
DARBOTVARKĖ. Dėl jaunimo aktualijų pristatymo.
SVARSTYTA. Dėl jaunimo aktualijų pristatymo. D, Kavolynienė skaidrių pagalba
pristatė JRD atliktą jaunimo situacijos apžvalgą Lietuvoje. L. Stravinskas mano, kad Alytaus mieste
būtų reikalingas jaunimo informavimo taškas. D. Kavolynienė informavo, kad toks taškas Alytaus
mieste veikė prieš maždaug 5-7 metus, bet, ten dirbusio darbuotojo teigimu, informavimo taško
veikla nepasiteisino. P. Labukas informavo, kad svarstoma apie galimybes olimpiadose,
konkursuose dalyvaujantiems jaunuoliams skirti stipendijas. Taip pat mano, kad būtų gerai
kompensuoti į olimpiadas, konkursus vykstantiems mokiniams asmeninio transporto išlaidas, bet tai
galėtų daryti pati biudžetinė įstaiga. D. Kavolynienė supažindino su tvarka pagal kurią
finansuojama viešojo transporto išlaidos vykstant į olimpiadas, konkursus. Pagal šią tvarką
kompensuojama ir mokymų, konkursų mokestis. D. Klimenkienė teiravosi ar jaunimas turi
pasiūlymų dėl viešojo transporto grafikų. K. Builovaitės ir K. Merčaitytės manymu, esant karantinui
autobusiukų važinėjimo dažnis yra pakankamas. Jų manymu, prieš mokyklų ugdymo proceso
atnaujinimą būtų gerai atlikti jaunimo apklausą dėl autobusiukų važinėjimo grafikų. L. Stravinsko
nuomone, labai patogi viešojo transporto grafikus rodanti programėlė „Trafi“, tačiau ji Alytaus
mieste neįdiegta. D. Klimenkienės teigimu, Alytaus mieste naudojama „Stops“ maršrutų
tvarkaraščių programėlė technine charakteristika atitinka „Trafi“. D. Klimenkienės manymu,
neverta investuoti į „Trafi“, nes ji turi tą patį funkcionalumą. K. Merčaitytė informavo, kad Alytaus
mieste „Stops“ programėlė veikia ne taip kokybiškai kaip Vilniaus mieste. L. Stravinskas teiravosi
dėl kompensacijų tarpmiestiniuose autobusuose moksleiviams. Jis minėjo Rokiškio miesto pavyzdį,
kuriame kompensuojama 50 proc. bilieto kainos.
NUTARTA. Pasidomėti dėl informavimo taško steigimo galimybių Alytaus mieste.
Pasidomėti dėl tarpmiestinio transporto bilietų kompensavimo.
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