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KLAIPĖDOS MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos miesto jaunimo reikalų tarybos nuostatai (toliau vadinama Nuostatai) nustato 

Klaipėdos miesto jaunimo reikalų tarybos (toliau vadinama Jaunimo taryba) tikslus ir funkcijas, 

teises, sudėtį ir darbo organizavimo tvarką.  

2. Jaunimo taryba yra visuomeniniais pagrindais prie Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau 

vadinama Savivaldybė) tarybos veikiantis kolegialus organas, turintis nuolatinės komisijos statusą, 

įsteigtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos 

jaunimo politikos pagrindų įstatymu ir Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, atsižvelgiant į 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 sausio 8 d. įsakymo Nr. A1-4 „Dėl 

Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų tipinių nuostatų patvirtinimo“ nuostatas. 

3. Jaunimo taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos 

Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, 

Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, kitais teisės aktais bei šiais Nuostatais. 

4. Jaunimo taryba sudaroma Savivaldybės tarybos sprendimu Savivaldybės tarybos 

kadencijos laikotarpiui.  

5. Nuostatai tvirtinami Savivaldybės tarybos sprendimu. 

 

II SKYRIUS 

JAUNIMO TARYBOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS 

 

6. Jaunimo tarybos tikslai yra: 

6.1. bendradarbiaujant su Savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatoriumi, 

padėti įgyvendinti Savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse, numatytose 

Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme ir kituose teisės aktuose; 

6.2. koordinuoti Savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą; 

6.3. užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant Savivaldybės jaunimo politikos 

klausimus; 

6.4. stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su 

jaunimu dirbančių organizacijų. 

7. Jaunimo taryba numatytų tikslų siekia, įgyvendindama šias funkcijas: 

7.1. renka ir analizuoja informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą Savivaldybės 

institucijose bei įstaigose, kitą informaciją, susijusią su jaunimu, teikia siūlymus ir rekomendacijas 

Savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms, Savivaldybės administracijai ir kitoms 

institucijoms, susijusioms su jaunimo politikos įgyvendinimu; 

7.2. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl jaunimo politikos plėtros krypčių; 

7.3. inicijuoja Savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių tyrimus ir jaunimo 

politikos kokybės vertinimą; 

7.4. teikia pasiūlymus Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, dirbančioms su jaunimu, dėl 

jaunimo politikai įgyvendinti skirtų programų turinio, projektų finansavimo dydžio ir tvarkos; 

7.5. analizuoja užsienio valstybių patirtį, sprendžiant jaunimo politikos klausimus, ir teikia 

pasiūlymus ir rekomendacijas Savivaldybės tarybai dėl bendradarbiavimo galimybių su užsienio šalių 

institucijomis; 
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7.6. teikia pasiūlymus dėl jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių įtraukimo į 

Savivaldybės strategiją, dalyvauja rengiant Savivaldybės jaunimo politikos strategiją. 
7.7. ne rečiau kaip kartą per metus iki kovo mėnesio teikia savo veiklos ataskaitą Savivaldybės 

tarybai. 

 

III SKYRIUS 

JAUNIMO TARYBOS TEISĖS 

 

8. Jaunimo taryba turi šias teises: 

8.1. gauti iš Savivaldybės institucijų ir įstaigų informaciją, kurios reikia Jaunimo tarybos 

funkcijoms atlikti; 

8.2. kviestis į Jaunimo tarybos posėdžius Savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės 

administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, specialistus 

(ekspertus), prašyti pateikti išvadas, informaciją, susijusią su jaunimo politika; 

8.3. dalyvauti Savivaldybės tarybos, jos komitetų ar komisijų posėdžiuose, kuriuose 

sprendžiami jaunimo politikos aktualūs klausimai. 

9. Jaunimo taryba gali turėti kitų teisių, nustatytų kituose teisės aktuose. 

 

IV SKYRIUS 

JAUNIMO TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

10. Jaunimo taryba lygiateisės partnerystės pagrindu sudaroma iš Savivaldybės institucijų ar 

įstaigų ir jaunimo organizacijų atstovų. Jaunimo organizacijų atstovus į Jaunimo tarybą deleguoja 

Savivaldybėje veikianti regioninė jaunimo organizacijų taryba.  

Jaunimo tarybą sudaro keturiolika narių: 

10.1. regioninės jaunimo organizacijų tarybos deleguoti septyni nariai; 

10.2. Savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto atstovas; 

10.3. Savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto atstovas; 

10.4. Savivaldybės tarybos Miesto plėtros ir strateginio planavimo komiteto atstovas; 

10.5. Savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorius; 

10.6. Klaipėdos viešosios policijos deleguotas atstovas; 

10.7. Klaipėdos darbo biržos deleguotas atstovas; 

10.8. Klaipėdos neformaliojo (papildomojo) ugdymo įstaigų vadovų deleguotas atstovas. 

11. Jaunimo taryba per pirmąjį savo posėdį iš narių renka kandidatą į pirmininkus ir jo 

pavaduotoją. Jaunimo taryba pirmininko kandidatūrą teikia Savivaldybės merui. Savivaldybės mero 

teikimu Jaunimo tarybos pirmininką tvirtina Savivaldybės taryba. Jaunimo tarybos pirmininku 

paskyrus Savivaldybės institucijos ar įstaigos atstovą, pavaduotoju turi būti išrenkamas jaunimo 

organizacijų atstovas ir atvirkščiai. 

12. Jaunimo tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, jeigu: 

12.1. Jaunimo tarybos narys atsistatydina savo noru anksčiau, negu pasibaigia Jaunimo 

tarybos kadencija; 

12.2. jei nutrūksta jo darbo (tarnybos) santykiai atstovaujamoje Savivaldybės institucijoje ar 

įstaigoje; 

12.3. jei jis atšaukiamas jį delegavusios institucijos iniciatyva. 

13. Savivaldybės tarybos sprendimu į Jaunimo tarybos nario, kurio įgaliojimai nutrūko, vietą 

Jaunimo taryboje skiriamas kitas asmuo. 

14. Jaunimo tarybos darbo forma yra posėdžiai. Posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja 

Jaunimo tarybos pirmininkas, jo nesant – pirmininko pavaduotojas. Jaunimo tarybos pirmininkas 

organizuoja Jaunimo tarybos darbą ir atsako už jai pavestų funkcijų vykdymą, dokumentų 

nagrinėjamais klausimais gavimą, nustato posėdžių laiką ir vietą, pasirašo posėdžių protokolus, kitus 

dokumentus, susijusius su Jaunimo tarybos veikla, teikia ataskaitą Savivaldybės tarybai, kontroliuoja 

Jaunimo tarybos pasiūlymų ir išvadų pateikimą Savivaldybei, kitoms Savivaldybės institucijoms ir 
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įstaigoms, veikia Jaunimo tarybos vardu, atstovauja jai Savivaldybės taryboje, kitose institucijose ir 

organizacijose arba įgalioja tai daryti kitus Jaunimo tarybos narius. 

15. Jaunimo tarybos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė 

Jaunimo tarybos narių. 

16. Jaunimo tarybos posėdžius techniškai aptarnauja Savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymu paskirtas Savivaldybės administracijos darbuotojas. 

17. Jaunimo tarybos posėdžiai šaukiami prireikus, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.  

Apie šaukiamą Jaunimo tarybos posėdį Jaunimo tarybą aptarnaujantis darbuotojas turi 

informuoti visus Jaunimo tarybos narius jų nurodytais el. pašto adresais ne vėliau kaip prieš 5 

kalendorines dienas. Ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki nurodyto termino Jaunimo tarybą 

aptarnaujantis darbuotojas Jaunimo tarybos nariams išsiunčia būsimo posėdžio darbotvarkės projektą 

ir jame numatomų svarstyti dokumentų ar jų projektų kopijas, organizuoja paskelbimą apie posėdį 

Savivaldybės interneto svetainėje. Jaunimo tarybos posėdžio darbotvarkė dėl svarbių priežasčių gali 

būti keičiama posėdžio metu, jei už tai balsuoja dauguma posėdyje dalyvavusių Jaunimo tarybos 

narių. Daugiau negu pusei Jaunimo tarybos narių el. paštu išreiškus sutikimą, posėdis gali būti 

organizuojamas nuotoliniu būdu, el. paštu balsuojant dėl siūlomos darbotvarkės, sprendimų, teikiant 

pastabas posėdžio protokolui. 

18. Jaunimo taryba sprendimus priima posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu 

balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Jaunimo tarybos pirmininko (jo nesant – Jaunimo tarybos 

pirmininko pavaduotojo) balsas. 

19. Jaunimo tarybos sprendimai įforminami Jaunimo tarybos posėdžio protokolais. Protokolus 

pasirašo Jaunimo tarybos pirmininkas, jo nesant – Jaunimo tarybos pirmininko pavaduotojas. 

Protokolų kopijos įteikiamos Jaunimo tarybos nariams ir suinteresuotoms institucijoms. Jaunimo 

taryba kartą per metus už savo veiklą atsiskaito Savivaldybės tarybai, ataskaita teikiama kasmet iki 

kovo mėnesio.  

20. Jaunimo tarybos sprendimai yra vieši. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21. Jaunimo tarybos posėdžių protokolai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir 

archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. 

 

________________________ 
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KLAIPEDOS JAUNIMO ORGANIZA;ffi il..IACIJA,,APSKRITASIS STALAS*

KLAIPEDOS JAUNIMO ORGANIZACIJV ASOCIACIJOS OOAPSKRITASIS STALAS"
vrsuoTrNro NARrU susrRrNKrMo pRoToKoLAS

2018 m. geguZ€s 27 d.
Mokyklos g.2 Gribitiniq km., Dauparq - Kvietiniq sen., Klaipedos raj.

Susirinkimo pirmininkas : Michailas Denisenko, Aivaras Vaiginis
Susirrinkimo sekretorius: Agne Kovalenkaite

Susirinkime dalyvauja 10 iS 17 organizacijq tikn{iq nariq atstovq (Priedas Nr. 1). Kvorumas yra.

Inforrmavimas apie susirinkim4 ir kita sveiiq informacija.

Visuotinis nariq susirinkimas su5auktas KLAS tarybos sprendimu vykusio baland:Zio 5 d. KLAS nariai
buvo tinkamai ir laiku informuoti.

Klaipedos jaunimo organrzacijq asociacijos ,,Apskritasis stalas" visuotinio nariq susirinkimo
darbotvarke:

1. Visuotinio nariq susirinkimo atidarymas. Sveikinimo Zodis.
2. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus, balsq skaidiavimo komisijos rinkimai.
3. Susirinkimo darbotvarkes tvirtinimas.
4. Kvorumo tikrinimas.
5. Naujos KLAS istatq redakcijos svarstymas ir tvirtinimas.
6. KLAS veiklos ir finansq ataskaitos pristatymas, svarstymas ir tvirtinimas
7. KLAS revizijos komisijos metine ataskaita pristatymas, svarstymas ir

tvirtinimas.
8. Jaunimo reikalq tarybos metine ataskaita.
9. Kavos pertrauka.
l0t. Rinkimq eigos ir tvarkos pristatymas, biuleteniq tvirtinimas.
ll. Kandidatr+ i KLAS taryb4 ir jaunimo reikalq tarybq prisistatymas ir

rinkimai.
1 21. Rezultatq paskelbimas.
1 3; . Naui q oryanizaciiq prisistatymas, pridmimas.
14.. Kiti klausimai.
1 5i. Susirinkimo uZdarymas.

1. Vrisuotinio nariq susirinkimo atidarymas. Sveikinimo Zodis.
Klai'pedos miesto savivaldybes jaunimo koordinatore Aiste AndruSkevidiUte irr KLAS pirminirnkas

Laurynas Gaidelis taria sveikinimo Zodi.

2. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus, balsq skaiiiavimo komisijos rinkimai.
Michailas Denisenko i susirinkimo pirmininko viet4 sillo save, i sekretoriaus Agng Kovalenakitg;
papildomai ipirmininko viet4 Aivar4 Vaigini.

SVARSTYTA. Patvirtinti visuotinio nariq susirinkimo pirmininkus Michail4 Denisenko ir Aivarq
Vaipfni
NUI|ARTA. Pirmininkais patvirtinti Michailas Denisenko ir Aivaras Vaiginis.

f m. kodas I4I751375, adresas H, manto g22,4 aukitas 413 kab. Klaipeda, el. pa5tas: klas@klirs.lt www.klas, lt
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SVARSTYTA. Patvirtinti susirinkimo sekretorg Agng Kovalenkaitg.
NUT'ARTA. Susirinkimo sekretore patvirtinta Agne Kovalenkaite.

SV.ARSTYTA. Kandidatai i balsq skaidiavimo komisij4. Balsq skaidiavimo komisijos pirmininko
rinliimai.

Larrynas Gaidelis KLAS pirmininkas siDlo Edgar4 Jefimov4. SUTINKA
Arrroldas Pediulis KLAS tarybasiUlo save. SUTINKA
Edgaras Jefimovas si[lo Osvald4 Montvil4 NESUTINKA
MiohLailas Denisenko posedZio pirmininkas siDlo Eimant4 Reli[g4 SUTINKA

NUT'ARTA. Bendru sutarimu i5rinkta balsq skaidiavimo komisij4.
Edgaras Jefimovas * KLAS taryba.
Arnoldas Pediulis - KLAS taryba. (Pirmininkas balsq skaidiavimo komisijos)
Eimantas Reliuga - Jaunqjq konservatoriq lyga Klaipedos skyrius.

3. Siusirinkimo darbofvark6s fvirtinimas.

SVARSTYTA. Susirinkimo darbotvarkes tvirtinimas.
NUTARTA. Susirinkimo darbotvarke patvirtinta bendru sutarimu.
Kvrorumo tirinimas.
10 i5 l7 organrzacijq. Kvorumas yra.

4. Naujos KLAS lstatq redakcijos svarsfymas ir tvirtinimas.

Pristate: Laurynas Gaidelis (KLAS pirmininkas) ir Michailas Denisenko (posedZio pirmininkas.

11.15 isiregistravoja Lietuvos aukStosios jiireivystds mokyklos studentq atsto,vyb6 (toliau LAJM
SA) rleleguotas atstovas.
SVARSTYTA: Priimti KLAS istatus su pakeitimais.
NUTARTA: Vienbalsiai priimti KLAS istatus su pakeitimais (priedas nr 4).

SVARSTYTA. Kandidatai i redakcing istatq tvarkymo komisij4

Lauu.ynas Gaidelis KLAS pirmininkas sifllo Agng MikniUtE. SUTINKA
Akvile Sudarlte Klaipedos valstybines kolegijos studentq atstovybe siDlo save. SU:|INKA
Edgaras Jefimovas siDlo Vaiv4 MakarauskaitE SUTINI(A

NUTARTA. Bendru sutarimu i5rinkta redakcine istatq tvarkymo komisij4.
Agrre Miknifite - KLAS taryba.
Ak"rile Sudaryte - Klaipedos valstybines kolegijos studentq atstovybe
Vaivia Makarauskaitg - Klaipedos universiteto studentq atstovybe.

5. lil-As veiklos ir finansq ataskaitos pristatymas, svarsfymas ir tvirtinimas.
KLA.S finansq ataskaita.
PraneSejas Laurynas Gaidelis
Klaursimq nera

KLA.S veiklos ataskaita.

f m. kodas 141751375, adresas H. manto g22,4 aukitas 413 kab. Klaipeda, el. paitas: klas@klas,b www.klas. lt
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Prane5ej as Laurynas Gaidelis.
I(lausimas: Jogaile ZitiUte GAJM SA) Ar teisetai buvo apskaitytos lesos rinktos KLAS skediq alejos

rnetur del organizacijq logotipq vie5inimo.
r\tsako Laurynas Gaidelis

6.'V,eiklos ir finansq ataskaitq tvirtinimai
IIVA.RSTYTA: KLAS veiklos ataskaita.
I\tlllARTA: Patvirtinta vienbalsiai

ISV'ARSTYTA: KLAS finansq ataskaita.
l\tilfARTA: Patvirtinta vienbalsiai.

'7. IKLAS revizijos komisijos metin6 ataskaita.
JPran.eSej as Agne Zabry aite

|S!'y'TRSTYTA: KLAS revizijos ataskaita.
.I{IJ!|ARTA: Patvirtinta vienbalsiai

18. Jaunimo Reikalq Tarybos ataskaita.
Prirrre5ej as Agne Zabrynait€
Klausimas: Laurynas Gaidelis (KLAS pirmininkas) kas buvo nusprgsta del patalpq?

Atserke : Agne Zabrynaite
Klausimas: Damian Michalowski (LAJM SA) Kada planuojamos atidaryti atviros-iaunimo erdves ir ku?

Atsake: Aiste Andru5kevidiDte (Jaunimo reikalq kordinatore)
Klagsimas: Michailas Denisenko (posedZio pirmininkas) Koks JRT nariq lankomumas?

Atsake: Agne Zabrynaite.

9. X3,VOS PERTRAUKA

Pirmininkauj a Aivaras Vaiginis

K,vorumo tikrinimas
11 iS 17 organizaciiq. Kvorumas yra.

10. Rinkimq eigos ir tvarkos pristatymas, biuleteniq tvirtinimas.

S\/,A.RSTYTA. Patvirtinti pristatytus biuletenius.

A.ivaras Vaiginis (posedZiopirmininkas) pristato rinkimq eigos tvarkq bei teising4 biuleteniq Zymejim4

NUTARTA. Bendru sutarimu patvirtinti biuletenius ir rinkti KLAS tarybos ir Jerunimo reikalq tarybos

kzu:rdidatus vieneriq metq kadencij ai.

S,V.ARSTYTA: Kandidatai tures 5 min. Pristatyti savo pasiruo5t4 kalb4, o but; galima uZduoti iki 3

kla*simq. Pasisakymai po 3 uZ ir prieS.

NUTARTA: Priimta bendru sutarimu'

1.1. Kandidatq iKLAS tarybos ir JRT narius prisistatymas ir rinkimai.

K.andidatq i KLAS tarybos narius prisistatymas ir rinkimai'
Prirsistato Zivite Z4sYtYte

f m. kodas i.41TSl37S,adresas H, manro g22,4 aukitas 413 kab. Klaipdda, el. paStas: klas@klas.lt, www'klas' lt
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Fllausimas: Aivaras Vaiginis (posedZio pirmininkas)

Ifundidatq iJRT prisistatymas ir rinkimai.
Prir;istato Agne MikniDte

ll"lausimas: Eimantas Reli[ga (Jaunqjq konservatoriq lyga Klaipedos skyrius)
lllausimas: Laurynas Gaidelis (KLAS pirmininkas)
lllausimas: Damian Michalowski (LAJM SA)

FLevizUos komisijos iSvada del kandidadiq pateiktq dokumentq
Pristato: Agne Zabrynaite.

F'asisakymai uL Zivilg Zqsytytg. Laurynas Gaidelis (KLAS pirmininkas), Agne il,abrynaite (Revizijos
k.onrisijos ir Jaunimo reikalq tarybos pirmininke), Arnoldas Pediulis (KLAS taryba).
F'asisakymq prieS nera.

F'asisakymai uZ Agng Mikniutg. Laurynas Gaidelis (KLAS pirmininkas), Ieva Nazarovaite (LTNUS
\4ODORUM).
F'asisakymq prieS nera.

Kllausimas: Eimantas Relitga (Jaunqjq konservatoriq lyga Klaipedos skyrius): Ar galima pakeisti
d.arlrotvarkg ir kartu daryti balsavim4 uZ kandidatus ir naujos organizacijos priemim4?
Ittsake : Aivaras Vaiginis (posedZio pirmininkas).

I(v,orumo tikrinimas
11 iS 17 organizacijq. Kvorumas yra.

Slkelbiamas balsavimas.

12. BALSAVIMO REZULTATAI

IIAS Tarybos balsvimo rezultatai
i"ivile zqsfifie - uZ 10

JR'[ balsavimo rezultatai
lrgne Mikni[te - uZ 9

13. Naujq organizacijq prisistatymas, pridmimas.

SIV.ARSTYTA: naujos organizacijos ,,Lietuvos socialdemokratinio jaunimo s4jun1;os filialas Klaipedos
skyriaus" pra5ymas stoti i KLAS tikruosius narius.
Prisistato: ,,Lietuvos socialdemokratinio jauniso s4jungos filialas Klaipedos skyriaus" Rimvydas
llalakauskas.
Fllausimas: Edgaras Jefimovas KLAS Taryba. Kuo bflsite naudingi KLAS ir kitoms organizacijoms?
Ittsako Rimvydas Malakauskas.
Fl"lausimas: Jogaile Zitiute (LAJM SA). Ar politine ideologija nemaiSys kitoms KLI\S narems?
It tsako Rimvydas Malakauskas.
ll"lausimas: Agne Zabrynaite (Revizijos komisija, Jaunimo reikalq taryba) Ar mokesite nario mokesti?

fm. kodas 14175t375, adresas H, manto g22,4 aukitas 413 kab. Klaipeda, el. pa5tas: klas@klaS,ll www.klas. lt
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l\tsako Rimvydas Malakauskas.

Ilevizijos komisijos i5vada del ,,Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sqjungos filialas Klaipedos
skyriaus" pateiktq dokumentq
Pristato : Agne Zabrynaite.

Pasisakymai uZ ,,Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sqjungos filialas Klaipedos skyriaus" stojim4 i
tikluosius KLAS narius. Zivite Zqsytfie (Jaunimo organizacija ,,Darbas"), Lauryn4s Gaidelis (KLAS
pirrnininkas), Edgaras Jefimovas (KLAS taryba).
Pasrisakymq prie5 nera.

I{LTTARTA: uZ priemim4 iKLAS tikruosius narius 10. Prie5 1.

It4. Kiti klausimai.
KtISS prisistatymas:
Pra.ne5ei a: Vaiva Makarauskaite.

lBendru sutarimu patvirtinti visus visuotinio nariq susirinkimo sprendimus.

l[5" Susirinkimo uZdarymas.

lPriiedai:
lsusirinkime dalyvavusiq KLAS nariq delegatq ir dalyviq registracijos s4ra5ai - 3lapat;
JBalsq skaidiavimo komisijos protokolas - I lapas.

lKt,AS istatai - 8 lapai.I
l[5 ,,ziso visuotinio nariq susirinkimo protokolas su visais priedais - 17 lapq.

lSusirinkimo pirmininkas

Susirinkimo pirmininkas

Susirinkimo sekretord

.Michailas Denisenko

Aivaras Vaiginis

Agne Kovalenkaite

fm. kodas 741751375,adresas H, manto g 22, 4 aukitas 413 kab, Klaipeda, el. paStas: klas@klas.lt, www'klas. lt

lt5g;q'ulw.r)

rs#$ry;



 

 

Biudžetinė įstaiga  

Liepų g. 7, 91502 Klaipėda  

Tel. (8 46)  39 61 44 

Faks. (8 46)  39 61 39 

El. p. svietimas@klaipeda.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi 

Juridinių asmenų registre 

Kodas 188710823  

 

 

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

UGDYMO IR KULTŪROS DEPARTAMENTO 

ŠVIETIMO SKYRIUS 
 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

direktoriui 

 

 

 2018-06-06 Nr. VS-3449 

Į 2018-05-15 Nr. VS-2967 

 

DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į JAUNIMO TARYBĄ 

 

   

Atsižvelgiant į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-05-15 raštą 

Nr. VS-2967 „Dėl atstovo delegavimo į Jaunimo reikalų tarybą“, deleguoju Gvidą Žaranskį, 

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Atvirų jaunimo erdvių metodininką, į Klaipėdos miesto 

jaunimo reikalų tarybą.  

 

 

Švietimo skyriaus vedėja Laima Prižgintienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. Muravjova, tel. (8 46) 39 61 67, el. p. sigita.muravjova@klaipeda.lt 

5 Priedas



                                                                                                                                           Išrašas 

 

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

MIESTO PLĖTROS IR STRATEGINIO PLANAVIMO KOMITETAS 
 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2018-06-13  Nr. TAR-52 

Klaipėda 

 

Posėdis įvyko 2018-06-11. Posėdžio pradžia 15.00 val.  

Posėdžio pirmininkas – A. Grublys. 

Posėdžio sekretorė – A. Meniakina. 

 

7. SVARSTYTA. Dėl atstovo delegavimo į Jaunimo reikalų tarybą. 

A. Grublys informuoja, kad yra gautas raštas, kuriame informuojama apie tai, kad Jurgita 

Choromanskytė nebedalyvaus Jaunimo reikalų tarybos darbe, todėl prašoma deleguoti kitą narį. 

A. Staponkienė į Jaunimo reikalų tarybą siūlo deleguoti Algirdą Grublį. 

Komiteto nariai vienbalsiai pritaria A. Grublio kandidatūrai. 

NUTARTA. Deleguoti Algirdą Grublį į Jaunimo reikalų tarybą. 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                          Algirdas Grublys 

     

Posėdžio sekretorė Aldutė Meniakina 

6 Priedas



 

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO 
VIEŠOSIOS TVARKOS TARNYBA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos       
direktoriui Sauliui Budinui

2018-05-23 Nr. 
Į 2018-05-14 Nr.(4.28E)-R2-1439

DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO

 Į  jaunimo  reikalų  tarybą  deleguojama  Klaipėdos  apskrities  vyriausiojo  policijos
komisariato Viešosios tvarkos tarnybos Prevencijos skyriaus viršininkė Rasa Bekėžienė, kontaktinis
tel.  8  700  61950,  mob.  86  14  48943,  jai  nesant  -   Klaipėdos  apskrities  vyriausiojo  policijos
komisariato  Viešosios  tvarkos  tarnybos  Prevencijos  skyriaus  vyriausioji  specialistė  Aurelija
Studencova, kontaktinis tel. 8 700 62091, mob. 86 16 96210.

Prevencijos skyriaus viršininkė,
atliekanti Viešosios tvarkos tarnybos
viršininko funkcijas 

Rasa Bekėžienė

Aurelija Studencova, tel. (8 700) 61951, el. p. aurelija.studencova@policija.lt

Biudžetinė įstaiga
Kauno g. 6 
LT-91154 Klaipėda

Tarnybos duomenys:
Kauno g. 6, LT-91154 Klaipėda
Tel. (8 700)  61 040
El. p. klaipedosvpk.vtt@policija.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 191008577

7 Priedas

mailto:alina.vaicekauskiene@policija.lt


                                                                                                                          

KLAIPĖDOS TERITORINĖ DARBO BIRŽA

Biudžetinė įstaiga. Naikupės g. 27A, 93202 Klaipėda, tel. (8 46) 404 300, faks. (8 46) 342 498, el. p. Info.KlaipedosTDB@ldb.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188719249.

Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos direktoriui
Sauliui Budinui

2018-05-24 Nr. Sd-      (1.10.)
Į Nr.

DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į JAUNIMO REIKALŲ TARYBA

Informuojame, kad į Klaipėdos miesto jaunimo reikalų tarybą deleguojame Klaipėdos
teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centro vyriausiąją specialistę Gitaną Butkutę.

Direktoriaus pavaduotojas,
laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas                                                               Andrius Adomaitis

    

Dokumento originalas nebus išsiųstas.

Eglė Tautavičiūtė, tel. 8 46 404 300, el.p. egle.tautaviciute@ldb.lt

8 Priedas
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