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  Nr.  

Posėdis įvyko 2022 m. sausio 13 d. elektroninis. 
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: Laurynas Gečius, Deividas Petrolevičius, Paulius Kavoliūnas, Agnė Rudytė, Irma
Vilutytė, Audrius Paulauskas.

DARBOTVARKĖ. 
1.  Dėl  narių  delegavimo  į  Dalyvavimo  tarptautiniuose  ir  nacionaliniuose  renginiuose

rėmimo skyrimo komisiją. 
2. Dėl Dalyvavimo tarptautiniuose ir nacionaliniuose renginiuose rėmimo renginių prioritetų

nustatymo. 

SVARSTYTA. 1.  Dėl  narių delegavimo į  Dalyvavimo tarptautiniuose  ir  nacionaliniuose
renginiuose rėmimo skyrimo komisiją.

A. Valadkienė elektroniniu paštu visus narius informavo, kad organizuojamas el. posėdis dėl
dviejų klausimų.  Planuojama 2022 m. organizuoti  dalyvavimo tarptautiniuose ir nacionaliniuose
renginiuose  rėmimo konkursą ir  suteikti  galimybę  jauniems žmonėms ar  jaunimo darbuotojams
atstovauti  Klaipėdos  miestą.  Vadovaujantis  Dalyvavimo  tarptautiniuose  ir  nacionaliniuose
renginiuose  rėmimo  aprašu,  jaunus  žmones  arba  jaunimo  darbuotojus  turi  atrinkti  direktoriaus
įsakymu sudaryta komisija. Ji yra sudaroma iš Savivaldybės administracijos darbuotojų, Jaunimo
reikalų tarybos ir Europos jaunimo sostinės tarybos narių. Prieš posėdį Laurynas Gečius ir Kornelija
Bajorūnė išreiškė norą būti deleguotais į komisijos sudėtį.

A. Valadkienė paprašė Europos jaunimo sostinės tarybos narių balsuoti dėl L. Gečiaus ir K.
Bajorūnės delegavimo į dalyvavimo tarptautiniuose ir nacionaliniuose renginiuose rėmimo skyrimo
komisijos sudėtį. Balsavo 6 asmenys: 5 balsavo už, 0 prieš, 1 susilaikė. 

NUTARTA. Į Dalyvavimo tarptautiniuose ir nacionaliniuose renginiuose rėmimo skyrimo
komisijos sudėtį deleguoti Lauryną Gečių ir Korneliją Bajorūnę. 

SVARSTYTA. 2.  Dėl Dalyvavimo tarptautiniuose ir nacionaliniuose renginiuose rėmimo
renginių prioritetų nustatymo. 

A. Valadkienė informavo, kad skelbiant konkursą Europos jaunimo sostinės tarybą privalo
nustatyti renginių kriterijus. Posėdžio metu buvo pasiūlyti renginių kriterijai:

•          Tarptautiniai  ir  nacionaliniai  renginiai,  susiję  su  jaunimo  politika,  politiniu
raštingumu  (nacionaliniu,  tarptautiniu  mastu),  jaunimo  įgalinimu  ir  savanorystės  skatinimu,
psichine sveikata ir darnaus vystymosi tikslų plėtra.

•         Nacionaliniuose renginiuose dalyvauja dalyviai iš ne mažiau 3 miestų.
•         Tarptautiniuose renginiuose dalyvauja ne mažiau kaip 3 skirtingos šalys. 
•         Nacionaliniai renginiai orientuoti į jaunimą nuo 14 iki 29 m., o tarptautiniai nuo 14 iki

35 m.
A.  Valadkienė  paprašė  Europos  jaunimo  sostinės  tarybos  narių  balsuoti  dėl  pasiūlytų

renginių kriterijų. Balsavo 6 asmenys: 6 už, 0 prieš, 0 susilaikė.
NUTARTA. Patvirtinti Dalyvavimo tarptautiniuose ir nacionaliniuose renginiuose rėmimo

konkurso renginių kriterijus:
Tarptautiniai  ir  nacionaliniai  renginiai,  susiję  su  jaunimo  politika,  politiniu  raštingumu

(nacionaliniu, tarptautiniu mastu), jaunimo įgalinimu ir savanorystės skatinimu, psichine sveikata ir
darnaus vystymosi tikslų plėtra.
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•         Nacionaliniuose renginiuose dalyvauja dalyviai iš ne mažiau 3 miestų.
•         Tarptautiniuose renginiuose dalyvauja ne mažiau kaip 3 skirtingos šalys. 
•         Nacionaliniai renginiai orientuoti į jaunimą nuo 14 iki 29 m., o tarptautiniai nuo 14 iki

35 m.

Sekretorė                                         Aistė Valadkienė

Pirmininkas Deividas Petrolevičius
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