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  Nr.  

Posėdis įvyko 2022 m. kovo 7 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: Samanta Štraupaitė (VšĮ Lietuvos verslo kolegija), Marius Tumšys (VšĮ Projektas
LT), Jevgenij Sokolov (VšĮ Lietuviškos šventės), Aistė Vitkevičiūtė (VšĮ Lietuviškos šventės)

DARBOTVARKĖ. 
1.Europos  jaunimo  sostinės  2021  m.  programos  projekto  “Rinkis  Klaipėdą  2021”

įgyvendinimo II metų 2021 m. tarpinės veiklos rezultatų ataskaitos pristatymas ir 2022  m. kvotos
nustatymas (Samanta Štraupaitė, VšĮ Lietuvos verslo kolegija);

2. Europos jaunimo sostinės 2021 m. programos projekto „Aš nesu tik siena“ įgyvendinimo
I ir II  metų 2020-2021 m galutinės veiklos rezultatų ataskaitos pristatymas  (Marius Tumšys, VšĮ
Projektas LT);

3. 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  II  metų  2021  m.  tarpinės  veiklos  rezultatų
ataskaitos  pristatymas  ir  2022  m.  kvotos  nustatymas  (Jevgenij  Sokolov,  Aistė  Vitkevičiūtė,  VšĮ
Lietuviškos šventės).

1. SVARSTYTA. Europos jaunimo sostinės 2021 m. programos projekto “Rinkis Klaipėdą
2021” įgyvendinimo II metų 2021 m. tarpinės veiklos rezultatų ataskaitos pristatymas ir 2022  m.
kvotos nustatymas (Samanta Štraupaitė, VšĮ Lietuvos verslo kolegija); 

S.  Štraupaitė  pristatė  Europos  jaunimo sostinės  2021 m.  programos  projekto  „Rinkis
Klaipėdą 2021“ įgyvendinimo II metų 2021 m. tarpinės veiklos rezultatų ataskaitą  bei 2022 m.
veiklas ir prašomą finansavimą. 

A.  Paulauskas  pasidžiaugė  puikia  veikla  ir  paklausė,  kas  projekto  įgyvendinimo
laikotarpyje nepavyko?

S. Štraupaitė atsakė, kad iš visų įgyvendintų veiklų buvo įvykdyta daugiau negu tikėtasi.
Didžiausias iššūkis buvo įgyvendinti nuotolinius, hibridinius renginius. 

L.  Gečius  pasidžiaugė  puikiai  įgyvendintomis  veiklomis,  kad  jos  buvo  matomos,  ir
paklausė, kokios jaunimo organizacijos buvo įtrauktos į veiklų įgyvendinimą? Ar buvo nepanaudotų
lėšų? Koks biudžetas ir veiklos numatytos 2022 metais?

S. Štraupaitė atsakė, kad prie veiklų daugiausiai prisidėjo Klaipėdos jaunimo organizacijų
asociacija „Apskritasis stalas“. Taip pat prie veiklų prisidėjo Rotaract, Klaipėdos kurčiųjų jaunimo
organizacijos,  Klaipėdos  karalienės  Luizės  jaunimo  centras.  Visos  lėšos  buvo  įsisavintos  ir
panaudotos, taip pat buvo prisidėjimas iš įstaigos ir rėmėjų pusės. 2022 m. yra numatyta 5782 Eur ir
planuojama įgyvendinti renginį „Jaunimas – jaunimui“, vizitus po mokyklas, tęsti Youtube kanale
sėkmingų verslų istorijas, organizuoti kontaktų mugę jaunimui. 

A. Paulauskas paklausė, kiek iš 5782 Eur būtų skirta veikloms ir kiek administracinėms
išlaidoms?

S. Štraupaitė atsakė, kad konkrečiai veikloms skirta 2892 Eur, administravimui -  1734
Eur, nenumatytoms išlaidoms – 1156 Eur. 

A.Valadkienė informavo, kad 2022 m. numatyta kvota 5782 Eur. 
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NUTARTA.  Išklausyta  informacija.  Pritarta  Europos  jaunimo  sostinės  2021  m.
programos  projekto  „Rinkis  Klaipėdą  2021“  įgyvendinimo  II  metų  2021  m.  tarpinės  veiklos
rezultatų ataskaitai. Pritarta 2022 m. kvotai 5782 Eur. 

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

M. Tumšys pristatė Europos jaunimo sostinės 2021 m. programos projekto „Aš nesu tik
siena“ įgyvendinimo I ir II  metų 2020-2021 m galutinės veiklos rezultatų ataskaitą. 

A.  Paulauskas  pasidžiaugė,  kad  išgirdo  labai  gražų  pristatymą,  ir  patvirtino,  kad
Klaipėdos vietos tikrai pagyvėjo. 

L. Gečius pasidžiaugė, kad ši platforma buvo tai, ko senai reikėjo Klaipėdoje. Taip pat
paklausė,  ar  planuoja  tęsti  projektą,  susijusį  su  grafičiais,  ar  kitiems  metams  yra  numatytas
finansavimas?

M. Tumšys atsakė, kad kitiems metams nėra numatyto finansavimo, bet tokio pobūdžio
projektą planuojama tęsti. 

D.  Petrolevičius  paminėjo,  kad  Savivaldybės  administracija  buvo  siuntusi  raštą  su
užklausa dėl ataskaitos. Ar galite atsakyti į rašte pateiktą klausimą?

M. Tumšys  atsakė,  kad  projektą  administravo  jauni  žmonės.  Įmonė iš  Vilniaus  buvo
pasamdyta kaip ekspertai, kurie galėjo pagelbėti administruoti projektą ir atsakyti į įgyvendinimo
metu iškilusius klausimus.  

NUTARTA.  Išklausyta  informacija.  Pritarti  Europos  jaunimo  sostinės  2021  m.
programos projekto „Aš nesu tik siena“ įgyvendinimo I ir II  metų 2020-2021 m galutinės veiklos
rezultatų ataskaitai. 

3.  SVARSTYTA.  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  II  metų  2021  m.  tarpinės  veiklos
rezultatų ataskaitos pristatymas ir 2022 m. kvotos nustatymas (Jevgenij Sokolov, Aistė Vitkevičiūtė,
VšĮ Lietuviškos šventės).

J.  Sokolov  pristatė  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  II  metų  2021  m.  tarpinės  veiklos
rezultatų  ataskaitą.  Taip  pat  informavo,  kad 2022 m. nenumatyta  konkrečių veiklų,  planuojama
pabaigti administracinius dalykus. Aktyviai bandoma pateikti paraiškas į kitus fondus, kad pratęsti
2021 m. pradėtas veiklas. Norima įsitraukti į veiklas su LGL.  

A.  Paulauskas  nuogąstavo,  kad  nepavyko  organizacijai  nepavyko  sukurti  vaizdingo
pranešimo. Taip pat paminėjo,  kad  neturėtų būti  ginamasi dėl situacijos  Ukrainoje,  nes kitoms
organizacijoms  taip  pat  buvo  daug  iššūkių,  bet  jos  sugebėjo  pristatymus  pateikti  išsamiai.  A.
Paulauskas uždavė klausimą apie 2022 m. lėšas ir paklausė, kam jos bus naudojamos?

J. Sokolov atsakė, kad iš Savivaldybės biudžeto lėšų prašoma 3000 Eur administracinėms
lėšoms. 

L.  Gečius  pasakė,  kad  Europos  jaunimo  sostinės  metu  tikslinė  grupė  buvo  14-29  m.
jaunuoliai. Kiek buvo pritraukta tikslinės grupės atstovų? Ar buvo daryta grįžtamojo ryšio anketa,
analizė? su kokiomis jaunimo organizacijomis buvo bendradarbiauta?

J.  Sokolov  atsakė,  kad  daugiausiai  buvo  bendrauta  su  Klaipėdos  jaunimo  kurčiųjų
organizacija, tolerantiško jaunimo asociacija ir nacionaline LGL asociacija, nes platformos tikslas
buvo atkreipti dėmesį į socialinę atskirtį. Apie 80 proc. veiklose dalyvavusių asmenų buvo jauni
žmonės. 

D.  Petrolevičius  informavo,  kad  Savivaldybės  administracija  buvo  pateikusi  raštą  dėl
ataskaitos patikslinimo, tačiau negavo atsakymo. D. Petrolevičius paklausė ar organizacija galėtų
posėdžio metu atsakyti į klausimus?

J. Sokolov informavo, kad buvo klausimas apie 10 suorganizuotų seminarų. Jis atsakė, kad
iš viso buvo suorganizuota 10 seminarų/diskusijų. Visi jie buvo transliuojami viešai tik su vienu
turėjo  techninių  nesklandumų  ir  jo  negalėjo  paviešinti,  bet  jį  turi  išsisaugoję.  Taip  pat  buvo
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klausimas apie tentinius plakatus. Jis atsakė, kad plakatai buvo išplatinti visame mieste ir dabar
sunku atsakyti, kuriose tiksliai vietose. Mažiau galimybių turinčio jaunimo skaičius buvo nustatytas
bendraujant su partneriais ir tuo metu klausiant jų, kiek asociacijos narių arba dalyvių dalyvavo
veiklose. 

D. Petrolevičius  informavo, kad bet kuriuo atveju raštiškas atsakymas turi  būti  pateiktas
Savivaldybės administracijai. 

K. Bajorūnė paklausė ar buvo veiklų, susijusių su tautinėmis mažumomis?
J. Sokolov atsakė, kad buvo suorganizuoti du seminarai šia tema.
A. Paulauskas pažymėjo,  kad platformos veiklose buvo numatyta sukurti  instaliaciją,  bet

peržiūrint komunikacinę medžiagą matoma, kad instaliacija yra paprasti plakatai. Internete galima
surasti instaliacijos apibrėžimą ir pastebėta, kad plakatai neatitinka to apibrėžimo. Buvo paprašyta
pakomentuoti situaciją.

J.  Sokolov  fizinė  instaliacija  yra  taip  pat  ir  plakatai,  kuriuos  visi  matė.  Įrenginėjant
instaliaciją niekam dėlto nekilo klausimų, todėl nesuprantama šio klausimo prasmė. 

A. Paulauskas pateikė pasiūlymą dėl balsavimo. Jis rekomendavo netvirtinti ataskaitos bei
kvotos, kol organizacija nepateiks raštiškai atsakymo per 3 d.d. Savivaldybės administracijai. 

NUTARTA. Nepatvirtinti 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  II  metų  2021  m.  tarpinės  veiklos
rezultatų ataskaitos ir 2022 m. kvotos. Pavesti VšĮ Lietuviškos šventės per 3 d.d. pateikti atsakymą
dėl  ataskaitos  patikslinimo  Savivaldybės  administracijai.  Pateiktą  atsakymą  perduoti  Europos
jaunimo  sostinės  tarybai  bei  kitą  posėdį  dėl  ataskaitos  patvirtinimo  bei  kvotos  nustatymo
organizuoti el.būdu. 

Sekretorė                                         Aistė Valadkienė

Pirmininkas Deividas Petrolevičius
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