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{ Kauno rajiono savivaldybes taryb4 buvau i5rinktas pagal Lietuvos

partijos s4ra54, Taryb<rje prriklausdu socialdemokratq partijos frakcijai.

VI:TKAUSKO

socialder.nokratq

Esu jauniausias pagfll amLiqTarybos narys.

2015 m. dalyvavau lvisuose devyniuose Savi"raldybes tarybos posedZiiuose, Kiekvien4

kartE prie5 posedZius ir pr:ie5 balstfoclamas uZ Tarybos sprendimus, gilinausi ijq esmg, nagrinejau, jei

prireike, kitus, su sprendinno prielrnimu susijusius teises aklus. Vadovaujuosi Lietuvos Respubliltos

vietos savivaldos istatymu, Kauno rajono savivaldybes tarybos veiklos reglamentu bei s4Zir{ingurmo

ir pagarlbos Lmogui princiipais. BalsuLoju ul'mano isitikinimu, racionalius ir daugumos Kaunir rajono

gyventojq interesus atitirikandius sprendimq projektus. Tarybos posedZiq metu akrlyviai dalyvavau

diskusijose, rei5kiu nuomrong jaurfimo ir Svietimo politikos klausimais, teikiu pastabas, pasiulymus,

sprendirnq variantus.

Mano pareigos farypoie:

- Tarybos kolegijQs narys,

- Jaunimo reikalqlir sporto komiteto pirmininkas,

- Administlacines komisijos prie Kauno rajono savivaldybes tarybosipirminipkas,

- Jaunimo reikalq farybos pirmininkas,

- KultUrori ir Svietimo komiteto narys,
, 

" 
..- .utlKos Kormlsuos narys.

Tarybos kolegijoje {r:auge su kitais jos nariais analizavau ir svarsdiau fiavir,lal<lytres

tarybai teikiLamus strateginius ir ki]tur; svarbius klausimus.

Ataskaitiniais metai$ dalyvavau visu

p o sedZiuo s e, kur buvo svers tyti 7 ? ivairus j auni

klausimq svarstyta dar daugiau - 9Ct. Komitetq p

teikiamus sprendimq pr<ljektus, bet ir sprendZiame ivairius klausimus, susijusius su jdunimo,

Svietimc,, kulturos ir sporto veikla Kauno rajone.

Administracirreje kofrrisijoje prie Kauno rajono savivaldybes tarybos, 'rzadovaudamarsis

Lietuvos; Respublikos adrninistraqiniq teises paleidim4 ko<leksu, drauge su kitais komisijog nariais

nagrinejau ivairias administtracini{ te,ises paZeidimq bylas, k:ur uL administracinius teises paZeidimus

buvo par;kirtos atitinkamos nuobarldos.

Jaunimo reil,elq tary$oje, kuri4 sudaro 6 Kauno rajono savivaldybes institucijq i1 istaigq

atstovai ir 6 Kauno rajono jaunimq arganizacijq atstovai, svarsdiau ivairius jaunimo reikalq tzirybai ir



jaunimrui aktualius klausimus (n+ujq jaunimo reikalq tarylbos nuostatq tvirtinimo, .jaunimo rengiiniq

organiz.aviino ir kita). 
o-----r

Rinkejq ir kitq gfventojq priemim4 organizavau Garliavos seni[nijos patalpose

(Vytauto g. 62),Vis4 Si la,ikotarpi nuolat bendravau su vietos gyventojais , pagal savo kompetencij4

padejatr ji$ms sprgsti ivairias pr$blemas arba nukreipdar,'au juos kitiems atsakingiems asmenims.

onemis leido geriau suvokti Zmoniq poreikius ir
roblemas Savivaldybes ar seniDnij os lyglneniu.

inta Popoviene, Antanu Nesteckiu, Kaurio rajono

ir sporto skyriaus, kultUros, ugdymo, sveikatos

apsaugos, slocialiniq paslaugq, tei$esiaugos ir kitq fstaigq, visuomenin14 organizacijq, ivairiq leliginiq
konfesijq viadovais, atstovais bei nar:iais.

Aktyviai dalvvauju ne tik Garliavos zonos, bet ir kituose Kauno rajono savivaldybes

organizuottlose renginiuose. Jq metu turejau progos berndrauti su bendruomenLiq pirmininkrais,

seniunais, seniflnaidiais, ivairau$ amZiaus ir ivairiq sociialiniq grupir] Zmonemis. Kaip jaunasis

politikas y$ating4 demesi skyriau jaunimo reikalams ir renginiams. Dalyvavau ivairiose kulturinese-

ktrybinese programose, sporto Svrentese, jaunimo iniciatyvr4 pristatymuose, orientacinese varZybc,se,

dviraditl Zypiuose. Biidamas komibij os narys, rinkau Sauniarrsi4 mokiniq taryb4 Kauno rajone] Drauge

su bendrantrindiais organi',zavaup#arnos rinkimo ir labdarosi dalijimo akcijq, kitus jarrnimo uZimturmo

renginins.

Ateities dar'bai: aktyVieLu itraukti ivairaus amliaus ir skirtingq grupiq jaunim4 i aktuarliq

problerrLq sivarstym4 ir sprendimq priemim4; informuoti jaunim4 apie Savivaldybes taryboE vei1i14.

Kelti bend{4 savo (kaip politiko, llarybos nario ir savivaldvbininko) kompetencijos lygi: gilinti

vadybosi, d,erybq vedimo, komrfnil<avimo Zinias. Susipa.Zinti su kitose savival<lybese $ana5ios

pozicijos tprybos nariq veiklos patirtimi, uimegzti ry5ius su jaunimo politik4 saviv{ldybese

formuojandflais ir igyve.ndinandialis politikais, kitais specialistais. IJimegfii ir pa.taikyti rj'Sius su

formaliomiri ir neformaliomis, ivalirir4 politiniq pal)nry jaunimo organizacijomis ir grupemis]

Vytenis Vitkausl<as


