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Pirmadienį, spalio 20 d., įvyko pirmoji šių metų asociacijos “Mano miestas Klaipėda” sueiga. Jos 

metu prisiminta, kokie darbai nuveikti per penkerius asociacijos gyvavimo metus ir ką planuojama 

padaryti per ateinančius metus. Posėdį pradėjo šių metų Prezidentė Virginija Beliauskienė. Ji 

pasidžiaugė sėkmingai užbaigta Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa bei įvardijo 

naują šių metų iššūkį – nuo naujų metų prasidedantį LNK televizijos projektą “‘Supermiestas”, 

kuriame asociacija vėl sieks prisidėti prie Klaipėdos komandos sėkmės. Taip pat ateityje sieks 

padovanoti miestui daugiau socialinių objektų, kaip buvo pirmąkart, kai Klaipėda tapo pastarojo 

projekto pirmuoju nugalėtoju ir miestui padovanojo vaikų “Supermiesto” žaidimų aikštelę. 

Pirmasis asociacijos Prezidentas Kazys Paulikas kalbėjo, kodėl Klaipėdai yra svarbi asociacija 

“Mano miestas Klaipėda”: “Kiekvieną dieną susitikę, mes visi galime padaryti daugiau. Mes galime 

įkvėpti daryti gerus darbus. Organizacija yra ne lyderis ir ne maža grupė. Organizacija yra 

kiekvienas iš mūsų. Miestas auga tada, kai įsitraukia žmonės, statosi pastatai, kai kuriasi akademinis 

jaunimas. O kai mes tylim, laukiam, kol problemas išspręs kaimynas – miestas miršta. Negalima 

galvoti, kad viskas išsispręs savaime. Turime veikti. “ 

Asociacijoje veikia 4 pamatinės darbo grupės: švietimo, verslo, politikos ir kultūros. Švietimo 

grupės atstovas Darius Rekis pristatė šiandienines senjorų problemas. Šiemet bendradarbiaujant su 

Klaipėdos miesto Savivaldybe bus dar daugiau dėmesio skirta aktyvinti senjorų užimtumą. Tuo 

tarpu Verslo grupės atstovės pasidžiaugė unikaliu jau penkis metus organizuotu didžiausiu vakarų 

Lietuvoje jaunimo verslumą skatinantį konkursą “Užaugink verslo idėją”, kuriuo metu jaunuoliai 

kartu su verslininkais narplioja verslo problemas ir pateikia joms sprendimus. Šios grupės tikslas 

skatinti ir realizuoti jaunuolių verslo idėjas. Trečiosios, Politikos grupės, tikslas asociacijoje skatinti 

klaipėdiečių pilietiškumą. “Šviesdami klaipėdiečius, skatindami aktyviau dalyvauti rinkimuose, 

norime, kad Klaipėda taptų aktyviausiai balsuojantis miestas Lietuvoje. Mes skatiname glaudesnį 

ryšį tarp politikos ir miestiečių“ – kalbėjo asociacijos valdybos narė Indrė Butvilė. Šiemet grupė 

ruošiasi vietos Savivaldos bei pirmąkart vyksiantiems tiesioginiams miesto Mero rinkimams. 

Renginius ir įvairias akcijas organizuojanti Kultūros grupė šiemet ir vėl imsis gražios lapų griebimo 

iniciatyvos bei ruošis antram nacionalinės žuvies rinkimų etapui. 

Asociacija “Mano miestas Klaipėda” dėkoja Klaipėdos “Tautinių kultūrų centro” direktorei Jelenai 

Butkevičienei bei Ritai Banevičienei už šiltą priėmimą ir galimybę susitelkti geriems darbams 

miestui būtent šioje simbolinėje vietoje. Taip pat asociacija kviečia prisijungti visus aktyvius, 

norinčius prisidėti prie gerų darbų Klaipėdai žmones. 
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