
KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBA

KLAIPEDOS MIESTO JAUNIMO REIKALU TARYBOS PRIE KLAIPEDOS MIESTO
SAVIVALDYBES TARYBOS POSNOZTO PROTOKOLAS

zDtt-lo- og Nr. rARl-lfl

Posedis ivyko 2017 m. spalio 5 d. (15.30 - 16.30)
PosedZio pirmininkas Agne Zabrynaite, Klaipedos jaunimo organizacijq asociacijos

,,Apskritasis stalas" atstove.
PosedZio sekretord Aiste Andru5kevidiDte, Klaipedos miesto savivaldybes jaunimo reikalq

koordinatore.
Dalyvavo:
Aiste Andru5kevidilte, Paulius Martinkenas, Laurynas Gaidelis, Audrius Paulauskas, Agne

Kovalenkaite, Agne Zabrynaite, Agne Zakaite,Edgaras Mockus, Vaida lvikiene (1 priedas)

DARBOTVARKE:
1. Del Klaipedos miesto jaunimo reikalq tarybos (JRT) kandidato i pirmininkus rinkimo.
2. Del JRT nariq delegavimo i jaunimo projektq vertinimo komisij4 @raneseja A.

Andru5kevidiUte)
3. Del 2017 m. Klaipedos miesto jaunimo apdovanojimq ir nominacijq patvirtinimo.

(prane5ejai ir A.Andru3kevidi[te ir L. Gaidelis)
4. Kiti klausimai.

l. SVARSTYTA. A. AndruSkeviditte pasiDle i darbotvarkg paskutiniu klausimu itraukti
klausim4 del Klaipedos jaunimo organizacijq asociacijos ,,Apskritasis stalaso'pozicijq pateikimo. Visi
bendru nutarimu pritare 5i klausim4 itraukti i darbotvarkg.

NUTARTA: {traukti idarbotvarkg klausim4: del Klaipedos jaunimo organizacijq asociacijos

,,Apskritasis stalas" pozicijq pateikimo.

2. SVARSTYTA. Del Klaipedos miesto jaunimo reikalq tarybos (JRT) kandidato i
pirmininkus rinkimo.

A. Andru5kevidi[te pristate situacija, kad pasikeite JRT sudetis. Buvo deleguoti SeSi nauji
jaunimo atstovai. Buvusiai pirmininkei R. Morklnienei (MardiUtei) igaliojimai nutrflko su kadencijos
pabaiga. Buvo klausta, kas nori taptiJRT pirmininku. Agne Zakaite (Klaipedos jaunimo organizacijq
asociacijos ,,Apskritasis stalas'o (toliau - KLAS) atstove, i5sikele save. Laurynas Gaidelis KLAS
atstovas pasitle i pirmininkus Agng Zabrynaitg KLAS atstovg. Paulius Martinkenas pasiule Vaid4
x.,. -, x,,'
Zvikiene. V. Zvikiene atsisake.

Prisistate A. Zakaite ir A. Zabrynaite. Laurynas Gaidelis KLAS atstovas pasisake tL A.
Zabrynartg.

BALSAVIMAS: Del Klaipedos miesto jaunimo reikalq tarybos (JRT) kandidato i
pirmininkus rinkimo.

UZ Agne Zil<aitg -3 balsai, uZ Agng ZabrynaitE - 4.

Susilaike 2.

NUTARTA: Klaipedos miesto jaunimo reikalq tarybos (JRT) pirmininku patvirtinti A.

ZabrynaitE, KLAS atstovg.
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3. SVARSTYTA. Del JRT nariq delegavimo ijaunimo projektq vertinimo komisij4 (praneseja
A. AndruSkeviditte)

2017 m. i5 JRT buvo deleguoti du jaunimo atstovai ijaunimo projektq vertinimo komisij4.
Pasikeitus jaunimo sudediai, deleguotiems asmenims nutruko igaliojimai, todel reikia deleguoti
naujus narius. Jaunimo projektq vertinimo komisijoje dalyvauti iSrei5ke nor4 A. Zakait| ir A,
Kovalenkaite.

BALSAVIMAS: Del JRT nariq delegavimo ijaunimo projektq vertinimo komisij4. Siulymas
deleguoti A. ZakaitE ir A. Kovalenkaitg. Visi bendru nutarimu patvirtino Siq atstoviq delegavim4.

V. Zvikiene iSkele klausim4 ar gali jaunimo atstovai objektyviai ivertinti jaunimo projektq
paraiSkas?

A. AndruSkevidilte atsake, kad komisijos narys nusi5alina nuo savo organrzacijos parai5kos
vertinimo.

A. Kovalenkaite atsake, kad kiekvien4 jaunimo projektq parai5k4 vertina du vertintojai ir jie
tai turi daryti atsiZvelgdami ikiterijus, todel viskas vyksta sklandZiai.

NUTARTA:
Deleguoti ijaunimo projektq vertinimo komisij4 A. ZakaitE ir A. Kovalenkaitg.

4. SVARSTYTA. Del2017 m. Klaipedos miesto jaunimo apdovanojimq ir nominacijq
patvirtinimo. (prane5ejai ir A.Andru5kevidirlte ir L. Gaidelis)
L. Gaidelis pristate jaunimo apdovanojimq nominacijas (2 priedas). P Martinkenas i5rei5ke
pastebejim4, kad nominacijq yra per daug. Buvo nusprgsta, kad vis del to nominacijq skaidius turetq
likti toks pats. A. Zakaitd paklause, kodel yra tokia nominacija kaip metq pok5tininkas? L. Gaidelis
atsake, kad visos nominacijos labai rimtos ir jaunimas i5rei5ke nor4 tureti vien4linksm4 nominacij4.
V. Zvikiene i5kele klausim4, ar yra jaunimo apdovanojimq apra5as ir i5 kur yra skiriami pinigai? A.
Andru5kevidifite atsake, kad apra5o ndra, o pinigai yra Jaunimo politikos pletros programos,
Klaipedos jaunimo ivarzdLio stiprinimo eilutes. Y . Zvikiene pasiule pasirengti jaunimo

apdovanojimq apraS4. A. Kovalenkaite pasiule sausio menes! organizuoti jaunimo apdovanojimq

darbo grupg. Kilo diskusijos, kas turetq atrinkti jaunimo apdovanojimq nugaletojus. A. Zakaite
pasakd, kad KLAS visada pateikdavo nominantus, o JRT atrinkdavo laimetojus. L. Gaidelis pasitile,

kad del puses laimetojq balsuotq jaunimas, o del kitq puses balsuotq JRT.

NUTARTA.
L Patvirtintos Klaipedos miesto jaunimo apdovanojimq nominacijos.
2.Del laiko stokos patvirtina, kad KLAS teikia nominantus JRT, o JRT balsuoja del laimetoju.

3. KLAS ipareigotas nominantus atsiqsti iki spalio 19 d., o JRT balsavimas del laimetojq ivyks el.

paStu.

5. SVARSTYTA. Del Klaipedos jaunimo organizacijq asociacijos,,Apskritasis stalasoo

pozicijq pateikimo
L. Gaidelis pristate KLAS pozicijas:

1. Del savivaldybes jaunimo projektq eilutes didinimo ir organizacijq parai5kq teikimo
padvigubinimo. (3 priedas)
). Oeigalimybes neforrnalioms grupems teikti parai5k4 savivaldybes jaunimo projektq konkursui

per Klaipedos jaunimo organizac4q asociacij4 ,,Apskritasis stalas"(4 priedas).- 
P. Martinkena. putt.b";o, kad yra netikslinga suteikti galimybq neformalioms grupems teikti

parai5kas, nes jos gali nitureti reikiamq kompetencijq ir del to, kad jos nera juridinis vienetas.

Atsiranda rrzlka,kad gali btti isvaistomi pinigai. L. Gaidelis atsake, kad tai bfitq organizacijos

vidinis reikalas. t. Gaidelis sillo keisti Jaunimo projektq dalinio finansavimo nuostatq punktus,

kuriuose projektq finansavimo ,,lubos'o butl+ 4 t[kst. Eurq ir jaunimo organizacijos galetq teikti
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kuriuose projektq finansavimo ,,lubosoobutq 4 tflkst. Eury ir jaunimo organizacijos galetq teikti
daugiau negu vien4 projekt4. Taip pat buvo siDlymas keisti nuostatuose punkt4, kad institucinius
projektus gali ra5yti visi. I5keltas pasillymas, kad institucinius projektus galetq raSy'ti tik
organizacij4 veikianti 20 metq. A. Kovalenkaite pasifrle i Jaunimo politikos pletros programq iterpti
eilutg skirt4 regioniniq jaunimo organizacijq tarybai (Siuo atveju fLeS;, nei kui kurie miestuituii
tokias eilutes ir tai padeda apskritqjq stalq vystymuisi. A. Zakait| pastebejo, kad vis del to pozicijos
yra netinkamai suformuluotos ir jas reiketq keisti. A. Zabrynaite ipareigojo L. Gaidelipataisyti
pozicijas ir atsiqsti JRT nariams.

NUTARTA:
1. fpareigoti L. Gaideli pataisyti pozicijas ir atsiqsti JRT nariams.
2. Nutarta pataisytas pozicijas apsvarstyti ir patvirtinti kitame JRT posedyje.

6. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
A. Andru5kevidilte pasi[le patvirtinti, kad Jaunimo apdovanojimams reikia didenes sumos

negu 600 Eur, nes su tokia suma Siais laikais neimanoma suorganizuoti tinkamo renginio. A.
Andruskevidiute pasi[le jaunimo apdovanojimams skirti 2000 Eur.

NUTARTA.
1. Pritarti, kad Jaunimo apdovanojimams turetq b[ti padidinta suma iki 2000 Eur.

PosedZio pirmininkas

PosedZio sekretorius

Agne Zabrynaite

Aiste Andru5kevidiflte



KLAIPEDOS MIESTO
JAUNIMO REIKALU TARYBOS POSEDYJE

DALYVAUJANEIV NARIU RBGISTRACIJOS SARASAS

2017 m, spalio m6n.5 d.

"J

Nr. Vardas. Pavardd Atstovau iama insfifrrnii q ParaSas

1 Aiste AndruSkevidiute Klarpedos miesto savivaldybes
administracijos jaunimo reikalu koordinatore &ffi

2 Jurgita Choromanskyte
Klaipedos miesto savivaldybes tarybos
Miesto pletros ir strateginio planavimo
komiteto deleguotas atstovas

a
J Laurynas Gaidelis Klaipedos j aunimo or ganizacrltl asociacij os

,,Apskfitasis stalas" atstovas *H_
4 Agne Kovalenkaite Kl aipedos j aunimo or ganizacijq asociacij os

,,Apskritasis stalas" atstove z-
5 Paulius Martinkenas Klaipedos teritorines darbo birZos atstovas ,fr/ ./-"..
6 Edgaras Mockus Klaipedo s j aunimo or ganizacijq asociacij o s

,,Apskritasis stalas" atstovas z/
,ry

Audrius Paulauskas Klaipedo s j aunimo or ganizacijtl asoci acij o s,.-
-,Apskritasis stalas" atstovas (-

8 Lina Skrupskeliene
Klaipedos miesto savivaldybes tarybos
Kulturos, Svietimo ir sporto komiteto
deleguota atstove

a

9 Agne SudZiDte
Klaipedos j aunimo or ganizacijq asociacij os

,,Apskritasis stalas" atstove ffii
l0 Alina Vaidekauskiene Klaipedos apskrities vyriausiojo policijos

komisariato atstove
[/\

ll Vaida Valinskiene Klaipedos neformalioj o (papildomoj o)
ugdymo istai gLl atstove

12 Agne Zabrynaite Kl aipedo s j aunimo or ganizacijq asociacij os

,,Apskritasis stalas" atstove r7
13 Agne Zakaite

Klaipedo s j aunimo or ganizacijq asociacij os

,,Apskritasis stalas" atstove 'A-
t4 Vaida Zvikiene

Klaipedos miesto savivaldybes tarybos
Sveikatos ir socialiniu reikalu komiteto
delesuota atstove

'?/ 
^ /.-

dLF

Sekretorius Pirmininkarrfu
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4.

L

2.

9.

Klaipddos jaunimo apdovanojimq nominacijos

Metq savanoris - asmuo, aktyviai veikiantis ir isitraukiantis i ivairi4 visuomening ir
jaunimo organizacrjq veikl4 bei miesto renginius. Jis yra puikus pavyzdys Zmogaus,
kuriam neatlygintinas uZsiemimas visuomenei naudinga veikla yra be galo svarbus,
motyvuojantis ne tik ji pati, bet ir aplinkinius, o taip pat ir pakeidiantis iprast4 gyvenimo
tekmg.

Metq jaunimo organizacija - jaunimo organizacija, aktyviai veikianti, bendradarbiaujanti,
igyvendinanti naujas idejas, ra5anti projektus bei dalyvaujanti tiek visuomeniniuose, tiek
kitq jaunimo organizacijq renginiuose. Organizacija, kuri veikia kaip vienas kumstis, ir
savo veiklomis papildo dinami5k4 Klaipedos gyvenim4.
Metq jaunimo projektas - projektas arba akcija, kuri sulauke didelio pasisekimo tarp
jaunimo ir sujunge daug Zmoniq, galbflt taiyratgstinis projektas.
Metq jaunimo ambasadorius - asmuo i5 valdZios, kuris aktyviai veikia kartu su jaunimu,
ne5a daug gerq Ziniq apie jaunq Zmoniq nuveiktus darbus, savo veikla bei pasiekimais
garsinantis Klaiped4, kaip tarptautini, Siuolaiki5k4, dinami5k4 miest4 nacionaliniu ir (arba)
tarptautiniu mastu.

Metq jaunimo partneris - imone arba asmuo, kuris neatsisako paremti jaunimo, maloniai
bendradarbiauja bei skatina aktyvi4 jaunq Zmoniq veikl4.
Metq pilieti5kiausia organizacija - organizacija, kuriai yra svarbi tautos atmintis, istorija
bei kultura, todel ji aktyviai rengia pilietines akcijas ir atlieka Zygdarbi5k4 pareig4 savo

miestui bei valstybei. Tai * tikrq patriotq organrzaclja.
Metq ry5kiausia orgamzac4a - organrzacrja, kuri yra ry5ki ir pastebima visuose
renginiuose, socialiniuose tinkluose, taip pat aktyviai veikia Klaipedos mieste ar net uZ jo
ribu.

8. Metq prisikelimas - asmuo arba organizacija, kuri itin ilg4 laikotarpi buvo neaktyvi ir
neveiksni, tadiau pakilo kaip pats Feniksas i5 pelenq ir nuo Siol dirba dar stipriau ir dar

aktyviau jaunimo labui.
Metq jaunimo lyderis - asmuo, motyvuojantis kitus siekti ir igyvendinti uZsibreZtq tikslq,
aktyviai vienijantis, telkiantis jaunus Zmones iykdyti bendras iniciatyvas ir veiklas,

skatinantis kitus uZsiimti savanoryste bei meginantis i5sprgsti Klaipedos jaunimo

problemas.

Metq pok5tininkas - asmuo, megstantis smagiai papok5tauti tiek savo organizacijos, tiek

viso Klaipedos miesto ribose, nu5viediantis ir uZburiantis aplinkinius gera nuotaika bei

nuolat prajuokinantis visus liudindius ar apimtus nevilties.

5.

6,

'7

10.
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KLAIPEDOS JAUIYIMO ORGAI\IIZACIJV AS(rcIACIJA,APSKRITASIS STALAS'

Klaipedos miesto savivaldybes adminisfatoriaus direktoriui
Klaipedos miesto jaunimo reikalq tarybai
Klaipedos miesto jaunimo reikalq koordinatorei

Pozicija

D€l savivaldyb6s jaunimo projeftdq eilutds didinimo ir organizacijq parailkq teikimo
padvigubinimo

Klaipedos jaunimo organizacijq asociacija ,,Apskritasis stalas'o (KLAS), Didiiausia
nevyriausybne jaunimo organizacija Klaipedoje, vienija 19 jaunimo ir su jaunimu dirbandias

organizac$as. KLAS turi labai svarb4 vaidmen! - padeti organizacijoms bendradarbiauti artimiau,

itraukti daugiau Klaipedos jaunimo, sudominti juos nevyriausybiniq organizacijq (NVO) veikla.
Tadiau Siam tikslui atitinkamai turi buti ieskomos lesos, kaip pavyzdZiui leios tiksliniams
projekfams ir programoms, gaunamos iS fondq programq ir projektq.

Nevyriausybiniq organizacijq projektq finansavimo tikslas * finansuoti NVO projektus,

kuriuos igyvendinant buq stiprinama NVO partneryste ir Klaipedos miesto visuomenes aktyvumas.

Del finansavimo konkuruoja programos (projektai), kuriomis yra siekiama igyvendinti nuolating ir
tgsting jaunimo organizaciiq veiklq t. y. i5lailcyti pati NVO. Projektai - tai organizacijq idejos,
kurias nori igyvendinti vienoje ar kitoje srityje. Vieni projektai gali bfiti vienkartiniai - pavyzdLiui

surengti rengini, kiti ilgesnes trukmes - jaunimo aktyvumo skatinimas. Pagrindine klifitis vygdant

projektus, trumpalaikius ar ilgalaikius, yra per maZas finansavimas. Todel Klaipedos jaunimo

organizacijq asociacija ,;A.pskritasis stalas'o fvirtin4 jog padidinus projektq eilutg iki 2 bus galima

kokybi5kiau atlikti projektus bei garantuoti jq geresng kokybg ir biitq tikslinis padios organizacijos

ir ja dirbandirl jaunimo organizaciiq funkcionavimo uZtikrinimo veiksnys.

Pirmininkas Laurynas Gaidelis
lau|llmo
as0clac#
4
'=2/

Im. kodas 141751375 Herkaus Galerija
H. Manto g.22,4l3kab.
92131Klaipeda

+370 65352725
klas@klas.lt
www.klas.lt
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KIATPEDOS JAUNTMO ORGANTZACTJV ASOCrACIJA,ApsKRrrAsrs STALAS'

Klaipedos miesto savivaldybes administratoriaus direktoriui
Klaipedos miesto jaunimo reikalq tarybai
Klaipedos miesto jaunimo reikalq koordinatorei

POZICIJA

Dol galimybds neformalioms grupOms teikti parai5k4 savivatdybes jaunimo projektq
konkursui per Klaipedos jaunimo organizacijg asociacij4 ,,Apskrit4i! star4"

Klaipedos jaunimo organizaciiq asociacija ,uA.pskritasis stalas" (KLAS) - didZiausia
nevyriausybine jaunimo organizacija Klaipedoje vienija 19 jaunimo ir su jaunimu dirbandias
organizacijas. KLAS uZima itin svarbr; vaidmen! - padeda artimiau bendradarbiauti Klaipedos
jaunimo organizacijoms, stengiasi itraukti kuo daugiau norindiq aktyviai veikti jaunuoliq bei bando
juos sudominti nevyriausybiniq organizacijq (l.WO) veikla.

Siekiant itraukti kuo daugiau jaunimo i NVO bei Klaipedos labui tinkam4 veiklq
reikia atsiZvelgti ne tik i formalias, bet ir i neformalias organizacijas. Neformali organizac ija * tai
spontani5kai susiktirusi Zmoniq grupe, kuri bendrauja nuolat, siekdama tam tikrq asmeniniq ir
bendry tikslq igyvendinimo. Siuo atveju tie tikslai yra organizacijos gyvavimo prieZastis. Galima
teigti, kad neformali veikla yra glaudiiai susijusi su jaunq Zmoniq poreikiais, siekiais bei interesais.

Tokia veikla yra ypad svarbi maZiau galimybiq turintiems jauniems Zmonems. pagrindine beda

kalbant apie neformaliq grupiq dalyvavimq projektiniuose konkursuose yra t4kadprojekto autoriai
(neformali grupe) daZniausiai neturi formalios institucijos, per kuri4 gal€tq vykdyti finansines

operaciias ir del Sios prieZasties jie negali gauti finansavimo savo pateiktam projektui. Todel

neformalioms grupems yra siiiloma galimybe teikti savivaldybes projektq paraisk4 per Klaipedos

,,.A.pskrit4ii stal4". Tai skatintq neformalios grupes investicijos i jaunimo organizacijq

veikl? stiprinimq, lemtq jq kvalifikacijos ir motyvacijos lygio kelimq bei lkveptq aktyviai dalyvauti

visuomenes gyvenime. Veikloje, kuriai b[tq skiriamos leSos (projekq veikloje), btitq stebima, arjos
yra naudojamos efektyviai ir veiksmingai - planuojamos ir vykdomos taip, kad biitq operatyviai ir
produktyviai igyvendinti visi uZsibreZti uZdaviniai ir tikslai, tuo padiu atsiZvelgiant i laiko

planavim4, Zmogi5kuosius ir materialinius i3teklius (nuostoliq ir naudos lvertinimas).

Linoma, Klaipedos jaunimo organizacijq asociacijai ,uA,pskritasis stalas" uZtikrinus

galimybg neformalioms grupems teikti savivaldybes projektq parai5k4 per pat! ,,Apskrit4ji stalqoo

atsiranda problema, kad bus pateikiama tik neformalios organizacijos projekto parai5ka, kadangi yra

Herkaus Galerija
H. Manto g.22,4l3kab.
92131Klaipeda

+370 65352725
klas@klas.lt
www.klas.lt

[m. kodas 141751375
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KIAIPfDOS JAUI\IMO ORGAI\IIZACIJU ASOCIACIJA,,APSKRITASIS STALAS'
s4lyga teikti

neformaliai

tik vien4 projektq per organizactj+ ki
gupei arba sau. Tod0l noredamas uZtikrinti skaidrum4 pateikiant tiek KLAS, tiek

neformaliq Supiq projektus Klaipedos miesto savivaldybei, Klaipedos ,yA,pskritasis stalas.. teigi4
kad yra nei5vengiama ir b8tina padvigubinti organizacijq parai5kq teikim4. Siuo metodu bus
garantuojama" kad neformalirtr grupiq pateilti projektai sklandZiai pasieks Klaipddos miesto
savivaldybg.

Pirmininkas Laurynas Gaidelis

fm. kodas 141751375 Herkaus Galeriia
H. Manto g.22,4l3kab.
92131Klaipdda

+370 65352725
klas@klas.lt
www.klas.lt


