
EUROPOS JAUNIMO SOSTINĖS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

  Nr.  

Posėdis įvyko 2022 m. vasario 28 d. 17.15-18.30 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:  Deividas  Petrolevičius,  Paulius  Kavoliūnas,  Audrius  Paulauskas,  Kornelija
Bajorūnė, Danguolė Dambrauskienė, Arvydas Cesiulis. 

Svečiai: Sigita Vaškaitienė (VšĮ Asmenybės ugdymo kultūros centras), Donata Dulkė (VšĮ
Socialinių mokslų kolegija),  Greta Meškauskienė (VšĮ Klaipėdos šventės),  Marius Tumšys (VšĮ
Projektas LT), Jaroslav Dvorak (Klaipėdos universitetas).

DARBOTVARKĖ. 
1. Europos  jaunimo  sostinės  2021  m.  programos  administravimo,  komunikacijos  ir

koordinavimo I ir II metų 2020-2021 m. veiklos rezultatų ataskaitos  pristatymas (pranešėja VšĮ
Klaipėdos šventės, G. Meškauskienė);

2. Europos  jaunimo  sostinės  2021  m.  programos  administravimo,  komunikacijos  ir
koordinavimo  III  metų  veiklų  ir  finansų  pristatymas  (pranešėja  VšĮ  Klaipėdos  šventės,  G.
Meškauskienė).

3. Europos jaunimo sostinei 2021 m. programos projekto „Padarykime Klaipėdą vėl didžią
–  apie  politiką  paprastai“  įgyvendinimo  I  ir  II  metų  2020-2021  m.  galutinės  veiklos  rezultatų
ataskaitos pristatymas (Klaipėdos universitetas, J. Dvorak);

4. Europos jaunimo sostinės 2021 m. programos projekto „Jaunimo horizontai: kurk, atrask,
patirk“ I ir II metų 2020-2021 m. galutinės veiklos rezultatų ataskaitos pristatymas (VšĮ Socialinių
mokslų kolegija, D. Dulkė);

5. Europos jaunimo sostinės 2021 m. programos projekto „Būti manimi“ įgyvendinimo I ir
II metų 2020-2021 m. galutinės veiklos rezultatų ataskaitos pristatymas (VšĮ Asmenybės ugdymo
kultūros centras, S. Vaškaitienė).

SVARSTYTA.1.Europos  jaunimo  sostinės  2021  m.  programos  administravimo,
komunikacijos ir koordinavimo I ir II metų 2020-2021 m. veiklos rezultatų ataskaitos pristatymas
(pranešėja VšĮ Klaipėdos šventės, G. Meškauskienė);

G. Meškauskienė pristatė  Europos jaunimo sostinės 2021 m. programos administravimo,
komunikacijos ir koordinavimo I ir II metų veiklos rezultatus. 

Europos jaunimo sostinės tarybos nariai išklausė informacijos. 
A. Paulauskas paklausė, jeigu reikėtų pasidžiaugti ir pasidalinti vienu iššūkių, kurį reikėjo

pasiekti, kas tai būtų?
G.  Meškauskienė  per  2020  m.  teko  daugiausiai  iššūkių,  bet  didžiausias  iššūkis  buvo

prognozuoti kaip į tam tikras veiklas įsitrauks jaunimas. Dėl didelės koncentracijos renginių vasaros
metu, ieškojome išskirtinių būdų, kaip prikviesti ir jį užmotyvuoti dalyvauti renginiuose. 

NUTARTA.  Informacija  išklausyta,  Europos  jaunimo  sostinės  2021  m.  programos
administravimo,  komunikacijos  ir  koordinavimo  I  ir  II  metų  2020-2021  m.  veiklos  rezultatų
ataskaita patvirtinta.

SVARSTYTA.2.Europos  jaunimo  sostinės  2021  m.  programos  administravimo,
komunikacijos  ir  koordinavimo III  metų veiklų ir  finansų pristatymas (pranešėja  VšĮ Klaipėdos
šventės, G. Meškauskienė).

G.  Meškauskienė  pristatė  planuojama 2022 m.  veiklos  ir  finansų  programą.  Planuojama
parengti  tvarumo planą,  užtikrinant,  kad sostinės metu įgyvendintos  iniciatyvos išliktų ir  toliau.

Elektroninio dokumento nuorašas

2022.03.02 TAR1-39



2

Planuojama  projekto  rezultatus  pristatyti  visose  visuomeninėse  tarybose,  tarptautiniams
partneriams. Viešinti rezultatus įvairiuose sklaidos kanaluose ir pan. Taip pat pusei metų pasilieka
trys darbuotojai, kurie bus atsakingi už komunikaciją, tarptautinį ir nacionalinį bendradarbiavimą
bei  projektų  rengimą.  Lėšos  bus  naudojamos  darbuotojų  užmokesčiui,  komunikacijai,  renginių
organizavimui. 

Numatoma, kad 2022 m. numatytoms veikloms bus reikalinga 132 580 Eur suma.

NUTARTA. Išklausyta informacija.  Pritarta  2022 m. Europos jaunimo sostinės  2021 m.
programos administravimo, komunikacijos ir koordinavimo kvota numatyti 132 580 Eur. 

SVARSTYTA.  3.  Europos  jaunimo  sostinei  2021  m.  programos  projekto  „Padarykime
Klaipėdą vėl didžią – apie politiką paprastai“ įgyvendinimo I ir II metų 2020-2021 m. galutinės
veiklos rezultatų ataskaitos pristatymas (Klaipėdos universitetas, J. Dvorak)

J. Dvorak Klaipėdos universiteto atstovas pristatė I ir II metų galutinę ataskaitą. 
A. Paulauskas paklausė: kaip manote ar Klaipėdą padarėte vėl didžią ar ne?
J. Dvorak atsakė, kad tikimasi, jog padarėme. Mūsų veikla buvo labai susijusi ir su kitais

partneriais.  Daug  reklamavome  šį  projektą,  todėl  jaunimą  paskatinome  dalyvauti  ne  tik  savo
veiklose, bet ir kitose. Tai įvertinti per šį laikotarpį yra sunku. Stengsimės ir toliau vertinti situaciją
bei žiūrėti, kuria linkme jaunimo dalyvavimas ir politinis raštingumas juda. 

A. Paulauskas paklausė: jeigu projektas prasidėtų iš naujo, ką jūs darytumėte kitaip?
J.  Dvorak  atsakė,  kad  kitaip  planuotume  veiklų  datas  bei  galbūt  būtume  pasirinkę  kitą

jaunimo partnerį. 

NUTARTA. Išklausyta informacija. Pritarta  Europos jaunimo sostinei 2021 m. programos
projekto „Padarykime Klaipėdą vėl didžią – apie politiką paprastai“ įgyvendinimo I ir II metų 2020-
2021 m. galutinės veiklos rezultatų ataskaitai. 

SVARSTYTA.  4.  Europos  jaunimo  sostinės  2021  m.  programos  projekto  „Jaunimo
horizontai:  kurk, atrask, patirk“ I ir  II metų 2020-2021 m. galutinės veiklos rezultatų ataskaitos
pristatymas (VšĮ Socialinių mokslų kolegija, D. Dulkė).

Donata Dulkė VšĮ Socialinių mokslų kolegijos atstovė bei Marius Tumšys pristatė I ir II
metų galutinę veiklos rezultatų ataskaitą. 

A.  Paulauskas  paminėjo,  kad  VšĮ  Socialinių  mokslų  kolegija  šauniai  vykdote  įvairius
jaunimo projektus, todėl klausimas būtų, ką unikalaus išmokote projekto įgyvendinimo metu?

D. Dulkė atsakė, kad išmoko būti drąsus. Kadangi buvo įtempta situacija su pandemija, teko
priimti greitai sprendimus, o kartais juos įgyvendinti tokius, kokie buvo numatyti. 

A. Paulauskas paklausė M. Tumšio ar buvo tokių įvykių, veiklų, kurios vyko ne taip kaip
buvo planuota?

M. Tumšys sakė, kad visada yra tokių dalykų, kuriuos galima daryti kitaip. Iššūkis buvo su
renginiu  Art  Gates,  nes  tikėjomės  didesnio žmonių  susidomėjimo.  Turinys  buvo labai  platus  ir
įvairus, bet vis dėlto reikėtų pamąstyti ateityje patobulinti šį renginį. 

NUTARTA. Išklausyta informacija. Pritarta Europos jaunimo sostinės 2021 m. programos
projekto „Jaunimo horizontai:  kurk,  atrask,  patirk“  I  ir  II  metų 2020-2021 m. galutinės  veiklos
rezultatų ataskaitai. 

SVARTSYTA. 5. Europos jaunimo sostinės 2021 m. programos projekto „Būti  manimi“
įgyvendinimo I  ir  II  metų 2020-2021 m. galutinės  veiklos  rezultatų  ataskaitos  pristatymas (VšĮ
Asmenybės ugdymo kultūros centras, S. Vaškaitienė).

Sigita  Vaškaitienė  VšĮ  Asmenybės  ugdymo kultūros  centro  atstovė  pristatė  I  ir  II  metų
galutinę veiklos rezultatų ataskaitą.

A. Paulauskas paklausė ar matote, kuriuos projektus galėtumėte įgyvendinti savo iniciatyva
arba su Savivaldybės laimimais projektais?
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S. Vaškaiteinė atsakė, kad tikrai planuojama, nes VšĮ Asmenybės ugdymo kultūros centro
vienas iš tikslų yra darbas su savanoriais, jų palydėjimas, savanorystės skatinimas mieste. Dar prieš
laimint šį projektą įstaiga įgyvendindavo įvairius projektus, susijusius su savanoryste. 

NUTARTA. Išklausyta informacija. Pritarta Europos jaunimo sostinės 2021 m. programos
projekto  „Būti  manimi“  įgyvendinimo  I  ir  II  metų  2020-2021  m.  galutinės  veiklos  rezultatų
ataskaitai. 

Sekretorė                                         Aistė Valadkienė

Pirmininkas Deividas Petrolevičius
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