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KLAIPĖDOS MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos miesto jaunimo reikalų tarybos nuostatai (toliau vadinama Nuostatai) nustato 

Klaipėdos miesto jaunimo reikalų tarybos (toliau vadinama Jaunimo taryba) tikslus ir funkcijas, 

teises, sudėtį ir darbo organizavimo tvarką.  

2. Jaunimo taryba yra visuomeniniais pagrindais prie Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau 

vadinama Savivaldybė) tarybos veikiantis kolegialus organas, turintis nuolatinės komisijos statusą, 

įsteigtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos 

jaunimo politikos pagrindų įstatymu ir Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, atsižvelgiant į 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 sausio 8 d. įsakymo Nr. A1-4 „Dėl 

Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų tipinių nuostatų patvirtinimo“ nuostatas. 

3. Jaunimo taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos 

Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, 

Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, kitais teisės aktais bei šiais Nuostatais. 

4. Jaunimo taryba sudaroma Savivaldybės tarybos sprendimu Savivaldybės tarybos 

kadencijos laikotarpiui.  

5. Nuostatai tvirtinami Savivaldybės tarybos sprendimu. 

 

II SKYRIUS 

JAUNIMO TARYBOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS 

 

6. Jaunimo tarybos tikslai yra: 

6.1. bendradarbiaujant su Savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatoriumi, 

padėti įgyvendinti Savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse, numatytose 

Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme ir kituose teisės aktuose; 

6.2. koordinuoti Savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą; 

6.3. užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant Savivaldybės jaunimo politikos 

klausimus; 

6.4. stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su 

jaunimu dirbančių organizacijų. 

7. Jaunimo taryba numatytų tikslų siekia, įgyvendindama šias funkcijas: 

7.1. renka ir analizuoja informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą Savivaldybės 

institucijose bei įstaigose, kitą informaciją, susijusią su jaunimu, teikia siūlymus ir rekomendacijas 

Savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms, Savivaldybės administracijai ir kitoms 

institucijoms, susijusioms su jaunimo politikos įgyvendinimu; 

7.2. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl jaunimo politikos plėtros krypčių; 

7.3. inicijuoja Savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių tyrimus ir jaunimo 

politikos kokybės vertinimą; 

7.4. teikia pasiūlymus Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, dirbančioms su jaunimu, dėl 

jaunimo politikai įgyvendinti skirtų programų turinio, projektų finansavimo dydžio ir tvarkos; 

7.5. analizuoja užsienio valstybių patirtį, sprendžiant jaunimo politikos klausimus, ir teikia 

pasiūlymus ir rekomendacijas Savivaldybės tarybai dėl bendradarbiavimo galimybių su užsienio šalių 

institucijomis; 
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7.6. teikia pasiūlymus dėl jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių įtraukimo į 

Savivaldybės strategiją, dalyvauja rengiant Savivaldybės jaunimo politikos strategiją. 
7.7. ne rečiau kaip kartą per metus iki kovo mėnesio teikia savo veiklos ataskaitą Savivaldybės 

tarybai. 

 

III SKYRIUS 

JAUNIMO TARYBOS TEISĖS 

 

8. Jaunimo taryba turi šias teises: 

8.1. gauti iš Savivaldybės institucijų ir įstaigų informaciją, kurios reikia Jaunimo tarybos 

funkcijoms atlikti; 

8.2. kviestis į Jaunimo tarybos posėdžius Savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės 

administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, specialistus 

(ekspertus), prašyti pateikti išvadas, informaciją, susijusią su jaunimo politika; 

8.3. dalyvauti Savivaldybės tarybos, jos komitetų ar komisijų posėdžiuose, kuriuose 

sprendžiami jaunimo politikos aktualūs klausimai. 

9. Jaunimo taryba gali turėti kitų teisių, nustatytų kituose teisės aktuose. 

 

IV SKYRIUS 

JAUNIMO TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

10. Jaunimo taryba lygiateisės partnerystės pagrindu sudaroma iš Savivaldybės institucijų ar 

įstaigų ir jaunimo organizacijų atstovų. Jaunimo organizacijų atstovus į Jaunimo tarybą deleguoja 

Savivaldybėje veikianti regioninė jaunimo organizacijų taryba.  

Jaunimo tarybą sudaro keturiolika narių: 

10.1. regioninės jaunimo organizacijų tarybos deleguoti septyni nariai; 

10.2. Savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto atstovas; 

10.3. Savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto atstovas; 

10.4. Savivaldybės tarybos Miesto plėtros ir strateginio planavimo komiteto atstovas; 

10.5. Savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorius; 

10.6. Klaipėdos viešosios policijos deleguotas atstovas; 

10.7. Klaipėdos darbo biržos deleguotas atstovas; 

10.8. Klaipėdos neformaliojo (papildomojo) ugdymo įstaigų vadovų deleguotas atstovas. 

11. Jaunimo taryba per pirmąjį savo posėdį iš narių renka kandidatą į pirmininkus ir jo 

pavaduotoją. Jaunimo taryba pirmininko kandidatūrą teikia Savivaldybės merui. Savivaldybės mero 

teikimu Jaunimo tarybos pirmininką tvirtina Savivaldybės taryba. Jaunimo tarybos pirmininku 

paskyrus Savivaldybės institucijos ar įstaigos atstovą, pavaduotoju turi būti išrenkamas jaunimo 

organizacijų atstovas ir atvirkščiai. 

12. Jaunimo tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, jeigu: 

12.1. Jaunimo tarybos narys atsistatydina savo noru anksčiau, negu pasibaigia Jaunimo 

tarybos kadencija; 

12.2. jei nutrūksta jo darbo (tarnybos) santykiai atstovaujamoje Savivaldybės institucijoje ar 

įstaigoje; 

12.3. jei jis atšaukiamas jį delegavusios institucijos iniciatyva. 

13. Savivaldybės tarybos sprendimu į Jaunimo tarybos nario, kurio įgaliojimai nutrūko, vietą 

Jaunimo taryboje skiriamas kitas asmuo. 

14. Jaunimo tarybos darbo forma yra posėdžiai. Posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja 

Jaunimo tarybos pirmininkas, jo nesant – pirmininko pavaduotojas. Jaunimo tarybos pirmininkas 

organizuoja Jaunimo tarybos darbą ir atsako už jai pavestų funkcijų vykdymą, dokumentų 

nagrinėjamais klausimais gavimą, nustato posėdžių laiką ir vietą, pasirašo posėdžių protokolus, kitus 

dokumentus, susijusius su Jaunimo tarybos veikla, teikia ataskaitą Savivaldybės tarybai, kontroliuoja 

Jaunimo tarybos pasiūlymų ir išvadų pateikimą Savivaldybei, kitoms Savivaldybės institucijoms ir 
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įstaigoms, veikia Jaunimo tarybos vardu, atstovauja jai Savivaldybės taryboje, kitose institucijose ir 

organizacijose arba įgalioja tai daryti kitus Jaunimo tarybos narius. 

15. Jaunimo tarybos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė 

Jaunimo tarybos narių. 

16. Jaunimo tarybos posėdžius techniškai aptarnauja Savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymu paskirtas Savivaldybės administracijos darbuotojas. 

17. Jaunimo tarybos posėdžiai šaukiami prireikus, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.  

Apie šaukiamą Jaunimo tarybos posėdį Jaunimo tarybą aptarnaujantis darbuotojas turi 

informuoti visus Jaunimo tarybos narius jų nurodytais el. pašto adresais ne vėliau kaip prieš 5 

kalendorines dienas. Ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki nurodyto termino Jaunimo tarybą 

aptarnaujantis darbuotojas Jaunimo tarybos nariams išsiunčia būsimo posėdžio darbotvarkės projektą 

ir jame numatomų svarstyti dokumentų ar jų projektų kopijas, organizuoja paskelbimą apie posėdį 

Savivaldybės interneto svetainėje. Jaunimo tarybos posėdžio darbotvarkė dėl svarbių priežasčių gali 

būti keičiama posėdžio metu, jei už tai balsuoja dauguma posėdyje dalyvavusių Jaunimo tarybos 

narių. Daugiau negu pusei Jaunimo tarybos narių el. paštu išreiškus sutikimą, posėdis gali būti 

organizuojamas nuotoliniu būdu, el. paštu balsuojant dėl siūlomos darbotvarkės, sprendimų, teikiant 

pastabas posėdžio protokolui. 

18. Jaunimo taryba sprendimus priima posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu 

balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Jaunimo tarybos pirmininko (jo nesant – Jaunimo tarybos 

pirmininko pavaduotojo) balsas. 

19. Jaunimo tarybos sprendimai įforminami Jaunimo tarybos posėdžio protokolais. Protokolus 

pasirašo Jaunimo tarybos pirmininkas, jo nesant – Jaunimo tarybos pirmininko pavaduotojas. 

Protokolų kopijos įteikiamos Jaunimo tarybos nariams ir suinteresuotoms institucijoms. Jaunimo 

taryba kartą per metus už savo veiklą atsiskaito Savivaldybės tarybai, ataskaita teikiama kasmet iki 

kovo mėnesio.  

20. Jaunimo tarybos sprendimai yra vieši. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21. Jaunimo tarybos posėdžių protokolai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir 

archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. 

 

________________________ 
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KLAIPEDOS JAUNIMO ORGANIZA;* ;:".IACIJA,,APSKRITASIS STALAS(

KLAIPEDOIS JAUNIMO ORGANIZACIJU ASOCIACIJOS,,APSKRITANEEILINI' vlsuorr*ro NnRru susrRrNKrMn p'^.nnrz^:TitflLAs"NEErLrNrovrsuorrryglnruvsusiririxriicifiLtfil6i'i;

Kraip 6d os Ttt"t,T:iii,:"1l, #dii.p q g. r r
Klaip6da

s u sirinkim o pirm ininkas :,Agne z akaite ir Jor ita S abariauskaiteSusirinkimo sekretorius : Zivlle Zarytyte

susirinkime dalyvauja 9 ii 17 organizaciiq tikrqiq nariq atstovq (priedas Nr. r).
Informavimas apire susirinkim4 ir kita sveiiq informacija.

J,j;:r,1tftil1i1HJililT,.-as 
susauktas KLAS tarybos sprendimu vvkusio kovo menesi.

Klaipddos jaunimo' organizacijq asociacijos ,,apskritasis stalas., neeilinio visuotiniosusirir*imo darbotvarke :

l" visuotinio narriq susirinkimo atidarymas. Sveikinimo Zodis.2' Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus, balsq staioiavimo komisijos rinkimai.3. Susirinkimo darbotvarkes tvirtinimas.
4. Kvorumo tikrinimas.
5. KLAS veiklos ir finansq ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas6. .KLAS revizijos komisijos metine istatymas, svarstymas irrtvirtinimas ir Jaunimo reikalu taryb
7. lKavos pertrauJka

! JR-inkimq eigos irtvarkos pristatymas, biuleteniq tvirtinimas.9. lfundidatq i pi.rmininkus prisistatymas ir rinkimai.
1 0. llezultatq pristatymas.
11. Kandidatq i tarybos narius prisistatymas ir rinkimai.
12. I\ezultatq pri st atymas.
13. Ikvos pertrauka
14' trkndidatq i Ja'nimo reikalq tarybaprisistatymas ir rinkimai
I 5. trLezultatq paskelbimas

1 9 fiuu:,I or ganizarcijq prisistatymas, rinkimai, rezultatq paskelbimas
17. f:iti klausimai.
1 B. Susirinkimo uZdarymas.

visuotinio nariq sus;irinkimo atidarymas. Sveikinimo zodis.
Klaipedos miesto sav_ivaldybes jaunimo koordinatore lurlita iinauskaite-cetiner ir Kpirmininkas Laurynas Gaidelis taria sveikinimo Zodi.

ytq.

K[,AS

Kvorumas

Susininikimo pirmininko, sekretoriaus,
Agne Zakaite i susirinkimo pirmininko
pirmininko viet4 Jolit4 Sabaliauskaite.

balsg skaiiiavimo komisijos rinkimai.
viet4 siDlo save, i sekretoriau s ZivilE lqr>,tytE;

[m' kodas L47751375,adresas H, manto g22,4 aukitas 413 kab, Klaipeda, el. paitas: klas@klas.lt, www.klas. I

1...p.
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KLAIPEDOS JAUNIMO oRGANrzACrJt/ ASOCIACIJA,,APSKRITASIS STALAS*

fffi:li' 
lPatvirtinti visuotinio nariq susirinkimo pirmininkes Agng zakaitg

ARSTYTA. Darlbotvarkes tvirtinimas.
IARTA. Darbotvarke patvirtinta bendru sutarimu.

orumo tiri.nimas.
17 orgariz:,acijq. Kvorumas yra.

's veiklos ir finansr; ataskaitos pristatymas, svarst5rmas ir fvirtinimas.
S veiklos ataskerita.
Sejas Audrius F,aulauskas.
imq nera,

28 uZsiregirstravorja LMS delaguotas atstovas.

rsq ataskai:ta. Prane5ej as Laurynas Gaidelis.
simas: Michailas Denisenko ,,Zalioji Leme,,.

inimo,pinigai?
o Laurynas Gai,Celis ir Agne Kovalenkaite

simas: viktorija Bartasirite KVK SA. Kodel uZ mokymus isleista 50 Eur.?
lio Laurynas Gairlelis.

Kiek kainavo patalpq nuoma? Kur buvo iSleisti

ir Jolit4
ARTA" Pirmi nink emi s patvirtintos Agne zakaiteir Jolita S abaliauskaite.

\/ARSTYUA. patvirrinti susirinkimo sekreto rg zivltg zqsylytE.rUTARTA.Susiri nkimo sekretore patvilint; ir.li,;i4;;;;
;\'ARSTYT'A' Kandidatai i balsq skaidiavimo komisij4. Balsq skaidiavimo komisijos pirmininJ<oinkimai.

rudrius Paulauskas KLAS Tarybasiuro Edvin4 Tiskq. surINKA
ii: f:l:tF:t1g 511,1,::,? u siuro Airida'Madiunf suirNxa
i srte Andriuiikevid:i'te KLA S rurvuu,lul 

" 
t[;"d;, Joiiri.'s uTrNKA

llrARTA. Bendru sutarimu isrinkta balsq skaidiavimo komisd4.
isvaldas Peiiiulis -- KLAS biuras.
Irrinas Ti5k's - KLAS biuras. (pirmininkas balstl skaidiavimo komisijos)iridas Maditinas - Lietuvos aukstosios jureivystes motyt tos studentq atstovybe.

y'{RSTYT:\' 
I darbotvarkg itraukti Jaunimo.Reikalq Tarybos ataskait4 ir Tarybos nario salinimE..ITARTA. lilausimq itraukimas patvirtintas be Ldru sutarimu.

Fi
Ki
ap

revizijors komisij os metind ataskaita.
P iejas Jolitra SabaLliauskaite

imas: Michailar; Denisenko ,,l,alioji Lemd,,. Ar visi
A k.o Agne Ztkaite.

KLAS visuotiniq protokolai buvo vesti?

mo tikrinimas
17 organizacijq. Kvorumas yra.

f m' kodas r4L757375, adresas H. manto g22,4 aukitas 413 kab. Klaipeda, el. pastas: klas@klas.lt. www.klas. lt
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KLAjIPEDOS JAUNTMO ORGANIZACIJU ASOCIACIJA,,APSKRTTASIS STALAS*
ttaskaitr; hzirtinimai
I/ARSTYIIA: K,LAS veiklos ataskaita.
IIJTARTA:r patvirtinta bendru sutari;;.

\ZARSTYI'A: KI_AS finansq ataskaita.
IJTARTA:tJt6. prieS 2. SurituitoZ. 

'

N

'ARSTYTA: KLAS revizijos ataskaifta.
IITARTA: UZ 9, susilaiko i.

a,unimo Reikalq Tarybos ataskaita.
nesej as Agne Kovalenkaite. Jurgita iinauskaite-cetiner papilde ataskaitq

\/ ARSTYT,A,: JR'f ataskaita.
TARTA: Patvirtinta bendru sutarimu.

S Tarybos narnio Salinimas
,{RSTYTA: Revizija gavo nusiskundim4 del Kasparo Naciaus ir visuotinio metu iskelerrnsitikejimzl.

]K rumo tikrinimas
I

It

jii 17 organizacijq. Kvorumas yra.

- 12:10 Kavos pertrauka

:l$qryTA: Kasparo Naciaus salinimas is KLAS rarybos nario vietos."I'ARTA: LIZ 4, prie5 0, susilaiko 6.

liimq eigos ir tvarrkos pristatymas, biureteniq tvirtinimas.

II,RSTYTA,, Patvirtinti pri statytus biuletenius.

ff 3P1,"S1T1". 
rinkimq eieo; tyal\4 bei teising4 biuleteniq Zymejim4

ARTA' Brrndru sutarimu patvirtinti biuletenius ir rinkti KLAS kandidatus 2 mei4kadencijai.

IRSTYTA: Kandidatai tures 5 min. Pristatyti savo pasiruost4 kalb4, o bus galima uZduoti iki 5imq. Pasisakymeri po 3 uLir prieS.
.ARTA: Priimta bendru sutarimu.

rdtidatq i pirrmininkus pristafymas ir rinkimai.
istato Laurynas Gaidelis.

imas: Skaiste Si,,'eikaite LJS.
imas: Micirailas /,alioii ierneMicirailas lalioil Leme.
imas : Ziville Zqs'y,tytejOn.

slmas: Audrrius Paulauskas KLAS Taryba.

f m' kodas L41'75L375, adresas H' manto g22,4 aukiltas 413 kab. Klaipeda, el, pastas: klas@klas.it. www.klas. lt

-'r\S l'e'p' piirmininkas Laurynas Gaidelis paaiskino, kad su Kasparu neimanoma susisiekti.

:l:"tilflt"jl:lTi:': 
papilde, kad Kasparas Nacius taip patpadiare viena is pazeidimq nepateikdamas

ARTA: lPaskarnbinti Kasparui Naciui ir leisti pasiteisinti, pranesti apie musq svarstymg, tadiau ibuti Visuotinio susirirnkimo metu atsakyta nebuvo.
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KLA]IPEDOS JAUNIMO ORGANIZACIJU ASOCIACIJA,,APSKRITASIS STALAS*
Klausimas: Agne I(ovalenkaite KLAS reviziia.

Pasisakvmai uzLaury'nq Gaideli' Guoda zabielafta IKL, zivite Lqs1ayftJoD, Agne zabrynaiteLiveKlaipeda.
Pasisakymq prie5 nLdra.

{g910utU itarytos narius priistarymas ir rinkimai.
a),Prisistato Amolclas p,ediulis^.

Klausimas: Aiste Andriu5kevidiDte KLAS Taryba.
Klausimas : Zivite 2:4sy:yte lOO.
Klerusimas: Guoda :aabielafte JKL.

ffi::til?tnJ,;Tr'iSTediuli. 
Michailas Denisenko ,,zatioji Lemd,,, Audrius paulauskas KLAS

Pasisakymq prie5 ndra.

b) Prisistato RDta Ivanauskaite.

Pasisakynai uZ RDt4Ivanauskaitg' Laurynas Gaidelis KLAS taryba,Agne zakaiteKlAs revizija,AgneKovalenkaite KLAS revizija.
Pasisakymq prieS ner:a.

c) Prisistato Rusne Saltyte.

Klausimas: Eimantas Reliuga KLAS biuras.
Klausimas: Guoda Zabielaite JKL.
Klausimas: Agne Zakaite KLAS revizija.
Klausimas: Airidas l\Iadiiinas LAJM SA.
Klausimas: Zivite Zy::ytytte JOD.

.ili:3\lfJ,'-ljr}::t 
saltvte. Audrius Paulauskas KLAS taryba,Michailas Denisenko ,,zatioji Lemu,,

Fasisakymai pries. Guoda zabielaiteJKl, Eimantas Reliuga KLAS biuras.

rl) Prisistato Guoda Zabielaite.

lQausimas: Audrius paulauskas KLAS Taryba.
Klausimas : Jolita SabaliauLskaite KLAS revizij a.
K'.lausimas: Zivite 1Esytyb JOD.

Itasisakymq uL nera
Pasisakymai pri.S.'airt.
Z14sytyte JOD.

AndriuskevidiDte KLAS taryba, Laurynas Gaidelis KLAS taryba, zivite

fm' kodas 14175t375, adresas H. manto g22,4 aukltas 413 kab. Klaipeda, el. pastas: klas@klas.lt, www.klas, lt



KLA]IPEDOS JAUNIMO ORGANIZACI4J ASOCIACIJA,,APSKRITASIS STALAS*

e) Prisistatyrnas Eimantas Reliusa.

Pasisakymai uZ Eimant4 Reliuga. Laurynas Gaidelis.
Pasisakymq prieS nera.

Kandidatq i JRT prisistatymas ir rinkimai.
a) Prisistato Eidgaras Mockus.

Klausimas: Mtichailas Denisenko Zalioji leme.
Klausimas: Guoda iaabielaite JKL.
Klausimas: Agne Zakaite KLAS rcvizija.
Klausimas: Eimanta.s Reliuga KLAS biuras.

Pasisakymai uLZ Edgar4 Mockq. Livite LIsfiytdJoD, Agne zakaiteKlAs revizlja.Pasisakymq prrieS nera.

b) Prisistato Audriusi paulauskas.

Klarrsimas : Miichailars Denisenko,,Zalioji iemd* .
Klausimas : Joltita Sabaliauskaite KLAS 

-revizija,

Pasisakymai uz Audrriq P'aulauskE. Michailas Denisenko ,,2,alioji Lemd,,,Rusne Saltyte LMS.Pasisakymq prieS nera.

c) Prisistato Agne Kovalenkaite.

Klausimas : Michailas Denisenko,,lalioji Lemd* .
Klausimas: Jolita Sabaliauskaite KLAS 

-revizija.

Pasisakymai uZ Agnq: Kovalenkaitg. Guoda zabielaite JKL, Laurynas Gaidelis KLAS taryba,Michailas
Denisenko,,Zalioji Lemd*,
Pasisakymq prieS nera.

d) Prisistato Ag;ne SudZitite.

Klausimas: Agne Zak:aite KLAS rcvizija.

F^aliykymai uZ AgnEr SudZiiitg. Michailas Denisenko ,,zalioji Leme", Skaiste Sereikate KJS, Laurynas
Gaidelis KLAS tarybit.
Pasisakymq pries nera.

e) Prisistato Agne Zak:aite.
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tffiffilHt,:1,,1rT:; #,t:: 
Michailas Denisenko ,,zatioii kemd", Guoda zabietaiteJKl, Aiste

f asisakymq prries nera.

{) Prisistato lrgne Zabrynaite

I{lausimas : M.ichailas Denisenko Zalioji leme.
Klausimas: Guoda Zabielaite JKL.

ffiHfrfrlil1*tltl 
zabrvnaits' Agne Kovalenkaite KLAS revizija,Laurynas Gaidelis KLAS taryba,

Pfsisakymq pr:ieS nera.

Ilvorumo tikr:inimas
lq i5 17 organizacijul. Kvorumas yra.

Sf,ellbiamas bialsavirmas"

akartoti balsavim4 del Kasparo Naciaus sarinimo iS

PJ}.TIITA: Kasparo Naciaus salinimas is KLAS tarybos nario vietos.
NUI'ARTAz 7 uL.2 susijtaiko.

BALSAVIMO REZUL]IATAI

K+AS Pirminiinko balsavim o rezultatai

Lairynas Gaiderlis uZ 9. Sugadintas biuliotenis l.

K4AS Tarybos bals,yimo rezultatai
Ar{roldas Pediultis: uZ 9;
RDfa lvanauskaite: uZ 7;
Gupda Zabielaite: uLA:
Rupne Saltyte: uZ 6;
Eirfrantas Reliuga: uZ 6.

SVARSTYTA: Rusnd Sajttyte siulosi i I metq KLAS Tarybos nares viet4.
NUIARTA: Bondru sutarimu.

JRf balsavimo rezultatai

f m' kodas 1'4L751375,adresas H. manto g22,4 aukiltas 413 kab, Klaipeda, el. paitas: klas@klas,lt, www,klas, lt
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Edgaras Mockus: uZ 9:
Audrius Paullauskas: uii g:
Agne Kovale:nfta116,. uZ 9:
Agne SudZitte: uL7:
Agne Zakaitd: uZ7:
AgnE Zybartajte: u:i, 7 .

l5:20 Michailas Denisenko ,,Lariojitemb,( issiregistravo is deregatq s4raso.

Kvorumo tikrinimas
9 iS 17 oryanizacijq. Kvorumas yra.

Naui q organlizacii q priisistafym as, rinkimas, rezurtq paskerbimas.

praSymas stoti iKLAS tikruosius narius.

o uu.ltt naudingi KLAS ir kitoms organizacijoms?

I.<laryimas: Agne zakait| KLAS revizija.Kaip del organizacijos amZiaus cenzo?Atsako Edgarars Mockus
Klausimas: Aplne zybartaite. Kodel parengtas modelis pagal Baikeriq klubo modeli?Atsako Edgara.s Mookus.
Klausimas: Aiste AndriuskevidiDte KLAS Taryba.Kokius renginius jau igyvendinote?Atsako Edgaras Mockus.

Kvorumo tikrinimas
9 iS 17 organizacijq. Kvorumas yra.

NUTARTA: uZ priernim4 i KLAS tikruosius narius 9. pries 0.

Kiti klausimai.
SVARSTYTA: Aiste Andriuskevidiute siDlo Salint i orgarizacijas, su kuriomis neimanoma susisiekti.

Kvorumo tikrinimas
9 iS 17 organizarcijq. I(vorumas yra.

l\urARTA: uZ salir:Limqorganizacrjos is KLAS g, uZ stabdym4 organizacijos KLAS 1.

SVAIRSTYTA: Europos ir finansu centras.
NUTARTA: U:Z Salinim4 g, susilaiko l.

bas' Eimantas Reliuga siulo nei traukti, nei stabdyti,

iko 1. Naujasis pirmininkas su organizacija turi

SVAITSTYTA: LCC iSA.
NUTARTA: PriLeS or g:,anizacijos svarstym 4 9 . IJ I 0.

[m' kodas 1417s137s, adresas H. manto g22,4 aukrtas 413 kab. Klaipeda, er. pastas: klas@klasJr www.kras. lt
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svARsrYllA: Lietuviq Tautinio Jaunimo Klaipedos fi lialas.NUTARTAT Svarstymas uZ pa5alinim4 7, susilaiko 2.

asiUle keisti KLAS (Klaipedos jaunimo organizactjt4

9,_ prie5 0. Klaipedos jaunimo organizacijq
as H. manto g22,4 auk5tas a13 kab.klaipeda.

Susirinkimo uidarymas.

Bendru sutarimu patvirtinti visus neeilinio visuotinio sprendimus.

Priedai:
Susirinkime dlalyvavusirl KLAS nariq ir svediq registracijos s4rasa i _ 2lapai;Naujo biuro susitarimo dokumentai_2lapai. --J--

I5 viso visuotinio nariq susirinkimo protokolas su visais priedais _ 9 rapai.

Sus irinkimo pirmininke

Susirinkimo sekretore

Agne Zakaite

Zivite Zqstayle
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KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL AISTĖS ANDRUŠKEVIČIŪTĖS LAIKINO PERKĖLIMO Į KITAS KARJEROS 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGAS 
 

2017 m. rugpjūčio 7 d. Nr. P1-899 

Klaipėda 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 18 straipsnio 5, 8, 10 11 

dalimis ir atsižvelgdamas į Aistės Andruškevičiūtės rašytinį sutikimą, 

p e r k e l i u  nuo 2017 m. rugpjūčio 7 d. Aistę Andruškevičiūtę laikinai, esant tarnybinei 

būtinybei, iš Socialinių reikalų departamento vyriausiojo specialisto A lygio 11 kategorijos karjeros 

valstybės tarnautojo pareigų į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos jaunimo reikalų 

koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) A lygio 11 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas 

iki grįš laikinai negalinti eiti pareigų Jurgita Činauskaitė–Cetiner.  

 

 

Savivaldybės administracijos direktorius 

 

Saulius Budinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė 

Personalo skyriaus vyriausioji specialistė 

 

Edita Mockienė, tel. 39 60 85 

2017-08-04 

4 Priedas


