
 
 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 

SPRENDIMAS 

DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PARAIŠKAI EUROPOS 

JAUNIMO SOSTINĖS 2020 VARDUI GAUTI 
 

2017 m. spalio 19 d. Nr. T2-257 

Klaipėda 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8, 13, 14, 16, 

29 ir 38 punktais, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. 

gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-290 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2017–2019 metų 

strateginio veiklos plano patvirtinimo“, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Pritarti Klaipėdos miesto savivaldybės paraiškai Europos jaunimo sostinės 2020 vardui 

gauti (pridedama). 

2. Įgalioti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti ir pateikti 

Europos jaunimo sostinės 2020 vardui gauti teikiančio miesto sąžiningumo deklaraciją ir visus kitus 

dokumentus, susijusius su 2 punkte nurodyto projekto įgyvendinimu, suteikiant jam teisę perįgalioti 

tai padaryti valstybės tarnautojus, atsakingus už nurodytų dokumentų rengimą. 

3. Skelbti šį sprendimą Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje. 

 

 

Savivaldybės meras Vytautas Grubliauskas 

 



 
 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 

SPRENDIMAS 

DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO DALYVAVIMUI 2021 METŲ „EUROPOS 

JAUNIMO SOSTINĖ“ TITULO KONKURSE  
 

2018 m. sausio 25 d. Nr. T2-16 

Klaipėda 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8, 13, 14, 16, 

29 ir 38 punktais, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. 

gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-290 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2017–2019 metų 

strateginio veiklos plano patvirtinimo“ ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 

19 d. sprendimu Nr. T2-257 „Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės paraiškai Europos 

jaunimo sostinės 2020 vardui gauti“, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Pritarti Klaipėdos miesto dalyvavimui 2021 metų „Europos jaunimo sostinė“ titulo 

konkurse. 

2. Įpareigoti Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją iki 2018 m. sausio 25 d. parengti 

paraišką Europos jaunimo sostinės 2021 titului gauti. 

3. Įgalioti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti ir pateikti 

Europos jaunimo sostinės 2021 vardui gauti teikiančio miesto sąžiningumo deklaraciją ir visus kitus 

dokumentus, susijusius su paraiška, suteikiant jam teisę perįgalioti tai padaryti valstybės tarnautojus, 

atsakingus už nurodytų dokumentų rengimą. 

4. Skelbti šį sprendimą Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje. 

 

 

Savivaldybės meras Vytautas Grubliauskas 

 



 

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  

MERAS 
 

POTVARKIS 

DĖL „EUROPOS JAUNIMO SOSTINĖ 2021 M.“ DARBO GRUPĖS SUDARYMO 
 

2018 m. balandžio 10 d. Nr. M-27 

Klaipėda 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 5 dalimi, 

atsižvelgdamas į Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ 2018-03-28 gautą 

raštą „Delegavimo raštas“, Klaipėdos jaunimo reikalų tarybos 2018-03-30 gautą raštą „Dėl atstovo 

delegavimo į Europos jaunimo sostinės 2021 m. darbo grupę“ ir Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo 

centro 2018-04-04 gautą raštą Nr. (17.44.)-JK1-7 „Dėl Ingos Kulikauskės delegavimo į „Europos 

jaunimo sostinė 2021“ darbo grupę“: 

1 . S u d a r a u šios sudėties „Europos jaunimo sostinė 2021 m.“ darbo grupę: 

Aistė Andruškevičiūtė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos jaunimo reikalų 

koordinatorė; 

Albertas Barauskas, Klaipėdos miesto savivaldybės mero patarėjas; 

Jurgita Činauskaitė-Cetiner, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Tarptautinių 

ryšių ir ekonominės plėtros skyriaus vedėja;  

Judita Simonavičiūtė, Klaipėdos miesto savivaldybės mero pavaduotoja. 

2 . K v i e č i u darbo grupės veikloje nario teisėmis dalyvauti: 

Lauryną Gaidelį, Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ deleguotą 

atstovą; 

Agnę Zabrynaitę, Klaipėdos jaunimo reikalų tarybos deleguotą atstovę; 

Ingą Kulikauskę, Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Atvirų jaunimo erdvių 

deleguotą atstovę.  

 

 

Savivaldybės meras Vytautas Grubliauskas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė 

Jaunimo reikalų koordinatorė 

 

Aistė Andruškevičiūtė, tel. 39 60 64 

2018-04-04 


