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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. 

 

________________________ 

 

 



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.

2 priedas


