
EUROPOS JAUNIMO SOSTINĖS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2021-02-10 Nr. TAR1-30

Posėdis įvyko 2021 m. vasario 8 d. 16.30 – 18.00 val.
Posėdžio pirmininkas – Deividas Petrolevičius, Klaipėdos m. savivaldybės administracijos

Vyriausiasis patarėjas.
Posėdžio  sekretorė Aistė  Valadkienė,  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos

Jaunimo  ir  bendruomenių  reikalų  koordinavimo  grupės  jaunimo  reikalų  koordinatorė  (grupės
vadovė) 

Dalyvavo:  Kornelija  Bajorūnė,  Laurynas  Gečius,  Deividas  Petrolevičius,  Paulius
Kavoliūnas, Agnė Rudytė, Irma Vilutytė, Audrius Paulauskas, Arvydas Cesiulis. 

Svečiai – Donata Dulkė (VšĮ Socialinių mokslų kolegija), Ilma Ruškienė (VšĮ Socialinių
mokslų  kolegija),  Andrius  Daujotas  (Klaipėdos  miesto  savivaldybės  Mero  patarėjas),  Marius
Tumšys (VšĮ LT projektas), Jevgenij Sokolov (VšĮ Lietuviškos šventės), Samanta Štraupaitė (VšĮ
Lietuvos verslo kolegija), Indrė Razbadauskaitė - Vesnkė (VšĮ Lietuvos verslo kolegija), Natalija
Sadovskaja  (Klaipėos  miesto  savivaldybės  Mero  patarėja),  Jaroslav  Dvorak  (Klaipėdos
universitetas),  Inesa Gaudutytė (VšĮ LT projektas),  Sigita Vaškaitienė (VšĮ Asmenybės ugdymo
kultūros centras). 

DARBOTVARKĖ. 
1. Europos jaunimo sostinei 2021 m. programos projekto „Padarykime Klaipėdą vėl didžią –

apie politiką paprastai“ įgyvendinimo I metų 2020 m. tarpinės veiklos rezultatų ataskaitos
pristatymas;

2. Europos jaunimo sostinės 2021 m. programos projekto „Aš nesu tik siena“ įgyvendinimo
2020 m tarpinės veiklos rezultatų ataskaitos pristatymas;

3. Europos  jaunimo  sostinės  2021  m.  programos  projekto  “Rinkis  Klaipėdą  2021”
įgyvendinimo I metų 2020 m. tarpinės veiklos rezultatų ataskaitos pristatymas;

4. Europos jaunimo sostinės 2021 m. programos projekto „Jaunimo horizontai: kurk, atrask,
patirk“ I metų tarpinės veiklos rezultatų ataskaitos pristatymas;

5. Europos jaunimo sostinės 2021 m. programos projekto „Būti manimi“ įgyvendinimo I metų
2020 m. tarpinės veiklos rezultatų ataskaitos pristatymas;

6. Europos  jaunimo  sostinės  2021  m.  programos  projekto  „Klaipėda  –  Europos  jaunimo
sostinės 2021 m. programos „Terpės jaunimui saugiai ir atvirai bręsti platformos „Spalvos“
įgyvendinimas ir koordinavimas“ įgyvendinimo I metų 2020 m. tarpinės veiklos rezultatų
ataskaitos pristatymas;

7. Dėl  2021 m. sausio 20 d. VšĮ „Lietuviškos šventės“ rašto „Dėl nutarimo peržiūrėjimo“
svarstymas.

1. SVARSTYTA. Europos jaunimo sostinei 2021 m. programos projekto „Padarykime Klaipėdą
vėl  didžią  –  apie  politiką  paprastai“  įgyvendinimo  I  metų  2020  m.  tarpinės  veiklos  rezultatų
ataskaitos pristatymas (J. Dvorak, Klaipėdos universitetas).

Pristatyta ataskaita. 
A. Daujotas paklausė, kodėl iš planuotų 18 partnerių prisijungė tik 9?
J. Dvorak atsakė, kad daugiausiai buvo mokyklų partnerių, tačiau ne visos mokyklos panoro

prisijungti.  Taip pat pasikeitus veiklų pobūdžiui kai kurių partnerių pagalbos nebereikėjo.  Buvo
suplanuota,  kad  partneris  VšĮ  Keleivinis  transportas  veš  dalyvius  į  debatus,  tačiau  pasikeitus
aplinkybėmis to nebereikėjo.

A. Paulauskas paprašė išvardinti kelis užsienio partnerius?
J. Dvorak atsakė, kad tai yra užsienio universitetai – Latvija, Švedija ir t.t.
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NUTARTA. Patvirtinti  Europos jaunimo sostinei  2021 m. programos projekto „Padarykime
Klaipėdą  vėl  didžią  –  apie  politiką  paprastai“  įgyvendinimo  I  metų  2020  m.  tarpinės  veiklos
rezultatų ataskaitą.

2. SVARSTYTA. Europos jaunimo sostinės 2021 m. programos projekto „Aš nesu tik siena“
įgyvendinimo  2020  m  tarpinės  veiklos  rezultatų  ataskaitos  pristatymas  (Marius  Tumšys,  VšĮ
Projektas LT).

Pristatyta ataskaita.
A. Paulauskas, kiek yra koordinatorių šiame projekte?
M. Tumšys atsakė, jog 3.

NUTARTA.  Patvirtinti Europos jaunimo sostinės 2021 m. programos projekto „Aš nesu tik
siena“ įgyvendinimo 2020 m tarpinės veiklos rezultatų ataskaitą.

3.  SVARSTYTA. Europos  jaunimo sostinės  2021 m.  programos  projekto  “Rinkis  Klaipėdą
2021” įgyvendinimo I metų 2020 m. tarpinės veiklos rezultatų ataskaitos pristatymas.  (Samanta
Štraupaitė, Indrė Razbadauskaitė – Venskė, Všį Lietuvos verslo kolegija).

Pristatyta ataskaita.

NUTARTA.  Patvirtinti   .  Europos  jaunimo  sostinės  2021  m.  programos  projekto  “Rinkis
Klaipėdą 2021” įgyvendinimo I metų 2020 m. tarpinės veiklos rezultatų ataskaitą.

4. SVARSTYTA. Europos jaunimo sostinės 2021 m. programos projekto „Jaunimo horizontai:
kurk, atrask, patirk“ I metų tarpinės veiklos rezultatų ataskaitos pristatymas  (Donata Dulkė, Ilma
Ruškaitienė, Všį Socialinių mokslų kolegija).

Pristatyta ataskaita. 

P. Kavoliūnas pastebėjo, kad reikėtų vengti vartoti skolinius kaip „Špargalkė“. 
D. Dulkė padėkojo už pastabą.

NUTARTA.  Patvirtinti  Europos  jaunimo  sostinės  2021  m.  programos  projekto  „Jaunimo
horizontai: kurk, atrask, patirk“ I metų tarpinės veiklos rezultatų ataskaitą.

5.  SVARSTYTA.  Europos  jaunimo  sostinės  2021  m.  programos  projekto  „Būti  manimi“
įgyvendinimo I metų 2020 m. tarpinės veiklos rezultatų ataskaitos pristatymas (Sigita Vaškaitienė,
VšĮ Asmenybės ugdymo kultūros centras).

Pristatyta ataskaita.
L. Gečius paklausė ar gali įvardinti su kokiomis organizacijomis buvo susitiktą?
S. Vaškaitienė informavo, kad reikia peržiūrėti ataskaitą, nes tuo metu ne ji vedė susitikimus ir

negali atsakyti. 
K. Bajorūnė paminėjo, kad buvo planuotas kino festivalis, skirtas skatinti tarptautinį dialogą? Ar

jis yra atšauktas ar planuojama jį perkelti? 
S.  Vaškaitienė  atsakė,  kad  ta  veikla  buvo  atšaukta  dėl  pandemijos,  grąžintos  lėšos  ir  ji

neperkeltą į 2021 m.

NUTARTA. Patvirtinti Europos jaunimo sostinės 2021 m. programos projekto „Būti manimi“
įgyvendinimo I metų 2020 m. tarpinės veiklos rezultatų ataskaitą.

6. SVARSTYTA. Europos jaunimo sostinės 2021 m. programos projekto „Klaipėda – Europos
jaunimo sostinės 2021 m. programos „Terpės jaunimui saugiai ir atvirai bręsti platformos „Spalvos“
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įgyvendinimas ir koordinavimas“ įgyvendinimo I metų 2020 m. tarpinės veiklos rezultatų ataskaitos
pristatymas (Jevgenij Sokolov, VšĮ Lietuviškos šventės).

 
Pristatyta ataskaita.
A. Cesiulis pasidžiaugė, kad visų pristatytų platformų pristatytos veiklos buvo labai įdomios. 
A.  Paulauskas  paminėjo,  kad  visoms  ataskaitoms  pritaria,  tačiau  susilaiko  dėl  Spalvų

platformos. 

NUTARTA. Balsuota už patvirtinimą -7 už, 1 – susilaikė. Pritarta patvirtinti  Europos jaunimo
sostinės 2021 m. programos projekto „Klaipėda – Europos jaunimo sostinės 2021 m. programos
„Terpės jaunimui saugiai ir atvirai bręsti platformos „Spalvos“ įgyvendinimas ir koordinavimas“
įgyvendinimo I metų 2020 m. tarpinės veiklos rezultatų ataskaitą.

7. SVARSTYTA. Dėl  2021 m. sausio 20 d. VšĮ „Lietuviškos šventės“ rašto „Dėl nutarimo
peržiūrėjimo“ svarstymas.

D. Petrolevičius informavo, kad VšĮ Lietuviškos šventės po praėjusio tarybos posėdžio pateikė
raštą, kuriame paaiškino, kodėl negali būti sumažintas platformos biudžetas 25 000 tūkst. 

J. Sokolov paaiškino, kad buvo pateiktas projektas ir jis buvo patvirtintas su visomis veiklomis
bei finansavimu, atsižvelgiant į Savivaldybės prašymą sumažinti 2021 m. sąmatą 30 proc., tai buvo
padaryta. Po praėjusio tarybos posėdžio buvo paprašytą sąmatą sumažinti dar 25 tūkst. Eur, o tai jau
yra 50 proc. visos sąmatos dėlto reikėtų iš esmės peržiūrėti visą platformą ir jos veiklas. Taigi buvo
dar kartą peržiūrėtą sąmata ir koreguojant veiklas, perskirstant lėšas yra galimybė sumažinti 10 000
Eur,  kas  yra  daugiau  negu  30  proc.  visos  sąmato.  Taip  pat  buvo  prašymas  integruoti  tautinių
mažumų atstovas, taigi tai yra aptarta ir yra galimybė juos integruoti į visas veiklas. Numatytos
veiklos nėra numatytos tik į LGBT bendruomenę, esame numatę įtraukti ir kurčiųjų bei neįgaliųjų
asmenų bendruomenes. 

A. Cesiulis kaip galima išplėsti veiklą sumažinus sąmatą?
J. Sokolov sakė, kad galima dalį seminarų paskirti tautinėms mažumoms. 
A. Paulauskas paklausė ar gali išvardinti, kas įeina į tautines mažumas? Ar galite jas išvardinti?
J.  Sokolov  tai  mes  stengsimės  įtraukti  visas  tautines  mažumas,  kurios  yra  registruotos

Klaipėdoje.  Planuojama, kad su tautinėmis mažumomis padaryti ne tik diskusijas, bet ir jas įtraukti
ir išklausyti jų problemas. 

L. Gečius kokie yra sprendimo būdai? 
D.  Petrolevičius  paprašė  J.  Sokolov  atsijungti  ir  aptarti  sprendimą  tarp  tarybos  narių.  Jis

informavo, kad J. Sokolov patikino, kad įtrauks daugiau įvairių grupių, be to jiems buvo daugiausiai
sumažintas biudžetas. Siūlymas būtų grąžinti 10 tūkst. ir sumažinti tik 15 tūkst., o ne 25 tūkst.

A. Paulauskas, A. Cesiulis ir L. Gečius pasiteiravo nuo kurių veiklų šios lėšos būtų nuimamos ir
duodamos Spalvų platformai?

D. Petrolevičius atsakė, kad tai būtų padaryta priemonės „Pop pup erdvių įkūrimas“ sąskaita ir
jai sumažintas finansavimas.

A. Cesiulis pasakė, kad nuo šito sprendimo susilaikytų. 
A. Daujotas būtų draugiška, jeigu buvo sumažinta visiems, tai išlaikyti tą pradinį sumažinimą,

kad kiti neįsižeistų. 
D.  Petrolevičius  informavo,  kad  Spalvų  platformai  lėšos  buvo  sumažintos  didžiausia  suma.

Kitoms platformoms buvo sumažinta mažiau. Taigi, siekiant kompromiso yra siūlymas sumažinti
tik 15 tūkst. ir 10 tūkst. grąžinti. 

K. Bajorūnė informavo, kad irgi šiuo klausimu susilaikytų. 
L. Gečius pakomentavo, kad taip susilaikytų nuo šio klausimo. 
A. Cesiulis mažindami finansavimą priemonei „Pop up erdvės įkūrimas“ padarysime ją mažiau

efektyvią ar patrauklią. Geriau investuoti į ilgalaikes priemones. 
D. Petrolevičius paminėjo, kad būtų galima nuimti lėšas ne tik nuo priemonės „Popu p erdvių

įkūrimas“, bet ir nuo kitų. 
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A. Valadkienė  paminėjo,  kad dar  būtų  galima  nuimti  lėšų nuo priemonės  „Eksperimentinio
inkubatoriaus  atviro  kultūrai  didinti  sukūrimas“,  tačiau  ši  priemonė  taip  pat  ilgalaikė  ir  bus
naudojama Klaipėdos mokyklose.

A.  Paulauskas  sakė,  kad  praėjusio  posėdžio  metu  buvo nuspręsta  atkreipti  dėmesį  į  Spalvų
platformos veiklas. Dabar susidaro toks įspūdis, kad jie viską gali padaryti, visokių veiklų padaryti,
tik kad būtų skiriama daugiau lėšų. Paklausus jų apie tautines mažumas, tikslaus atsakymo gauti
nepavyko. Taigi, atrodo, kad jie dar net neturi tikslaus šių metų plano.

P. Kavoliūnas paklausė kokia įvykių eiga, jeigu mes vis dėlto nusprendžiame neatstatyti lėšų? 
A. Valadkienė informavo, kad iš rašto galima suprasti, kad galbūt jie svarstytų apie atsisakymą

kuruoti Spalvų platformą. 
A. Paulauskas pasakė, kad galbūt tada galėtume pasiūlyti grąžinti vietoje 10 tūkst. tik 5 tūkst.
A. Cesiulis pasakė, kad pritartų kompromisui 5 tūkst. grąžinimui.
Nutarta balsuoti dėl šio pasiūlymo. Teiktas pasiūlymas, kad Spalvų platformai grąžinti 5 tūkst. ir

jiems sumažinti 20 000 Eur sąmatą. 
Už balsavo – 8, prieš – 0, susilaikė – 0.

NUTARTA. Spalvų platformos  koordinatoriams VšĮ  Lietuviškos  šventės  grąžinti  5  tūkst.  ir
sumažinti finansavimą 20 000 tūkst. 2021 m. skirti 49 035 Eur. 

Sekretorė                                         Aistė Valadkienė

Pirmininkas Deividas Petrolevičius


