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JKK „Kelelis“ tarybos  
posėdžio protokolas  
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Dalyvavo:  

1. Agnė Žvikevičiūtė 
2. Diana Venslauskaitė 
3. Donatas Pogada 
4. Ieva Jakubėnaitė 
5. Lukas Banevičius 
6. Fausta Gužauskaitė 
7. Gustas Mensevičius 
8. Greta Stabinskaitė 
9. Agnė Vindašiūtė 
10. Rytis Balčiauskas 
11. Ignas Kaveckas 
12. Paulius Radžvilas 
13. Dominykas Šlekys 
14. Rokas Briedis 
15. Dominykas Genys 
16. Valdas Račys 
17. Tomas Činka 

 
  

Darbotvarkė:  
1. ,,Diena mirusiems kelyje atminti“ 
2. Mokymai 
3. Susirinkimo laikas 
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Nutarta:  

• ,,DIENA MIRUSIEMS KELYJE ATMINTI“ 
1. Idėja: gėlių miško „instaliacija“.  
Buvo pakeista pirminė idėja, kadangi atsirado nemažai nenumatytų sunkumų ją 
įgyvendinant. 
2. Nauja idėja: Pagaminti gėlių mišką, kuris būtų apšviestas iš apačios. Pirmiausia 
reiktų suformuoti gėles iš vielos bei plėvelės (į vidų galima įdėti šviečiančias lazdeles), 
kotai – storesnė viela. Gėles tvirtinsime su plytomis (jos bus apipavidalintos t.y. 
sudėtos į juodus šiukšlių maišus). Gėlių aukštis įvairus tarp 1- 1,5 m. Gėlių miškas būtų 
išdėliotas dvejomis eilėmis, o tarp jų padarytas takas apšviestas žvakėmis. Gėlių  
žiedlapiai bus įvairaus skaidrumo, todėl apšviesti iš apačios turėtų gražiai atrodyti. 
Tako pradžioj ir pabaigoj stovės informaciniai ženklai apie renginį (ženklus parūpins 
UAB ,,Gatas“ jau suderinta su jais). Taip pat viso renginio metu sklis pernai metų 
įrašas – nuotaikos palaikymui. 
Tiek vaikų jėgos, tiek merginų kruopštumo reikės norint įgyvendinti idėją. 
Renginio metu planuojama dalinti atšvaitus – praktiškiau nei lipdukai. Agnė 
Žvikevičiūtė pasikalbės su direkcija dėl atšvaitų.  
Data Lapkričio 18 d.  
Vieta: Katedros aikštė, nes didžiausias žmonių srautas tokiu metų laikų, taip bus 
pasiekiamas didžiausias matomumas. 
3. Agnė Žvikevičiūtė pristato Lakd‘ui naują įdėją, sukontaktuoja su įmonėmis dėl 
generatoriaus, aparatūros. Taip pat nuvyksta pokalbiui pas Gradauską. 
4. Agnė Vindašiūtė sužiūri statybines medžiagas, kad galėtume pateikti naują sąmatą. 
5. Kam ko reikės kaip kam pasiruošti bus išanalizuota tolimesnių susirinkimu metu, 
taip pat bus dar prirašyti veiklos neturintys nariai, pasigalvokit, kur norėtumėte 
prisidėti, o gal dar net savo veiklą kokia turėsite pasiūlyti. 

  
•    MOKYMAI:  

1. Spalio 27 d. yra suorganizuoti išvažiuojamieji mokymai ,,Kelelio‘ nariams, jų tikslas 
suvienyti komandą, labiau vieni kitus pažinti – suformuoti komandą. 

 
• PRAKTIKA: 

1. Lapkričio paskutinę savaite, organizuojama išvyka į UAB ,,Eurovią“ asfaltbetonio 
gamyklą 
 

• SUSIRINKIMAS: 
1. Susirinkimų laikas – antradieniais (II sav.) 13.45, aptarti smulkias naujienas. 

Dideliems darbams tiksimės vakarais. Jei atsiras poreikis, bus skeliami susirinkimai 
papildomai, o ne kas dvi savaites.  

 
Einamieji darbai: 

• Lukas Banevičius pasirūpina leidimais ,,Neužgesk“ renginiui; 



• Pradėti organizuoti naktines orientacines; 
• Pradėti rašyti laiškus dėl paramos ateinantiems metams; 
• Agnė Žvikevičiūtė parašo detalę mokymų informaciją grupėje  
• Vaikinai (eigoje nutarsim tikslius narius) sukontaktuoja su kokia nors statybos įmone, kad 

mums paskolintų plytų renginiui, jie bus įtraukti prie rėmėjų. O vėliau plytos bus gražintos.  
 
 

  
  
Susirinkimo pirmininkas – Agnė Žvikevičiūtė  
Susirinkimo sekretorė – Agnė Žvikevičiūtė  


