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KLAS VEIKLOS ATASKAITA  

2021.01.01  – 2021.12.31 

 

1. Vykdyti nuolatinę KLAS narių poreikių stebėseną ir analizę: 

 Per ataskaitinį laikotarpį buvo susitikta su 10 organizacijomis (KLKJO "Klaipėdos kurčiųjų 

jaunimo organizacija" Klaipėdos valstybinės kolegijos Studentų atstovybė (KVK SA), 

Lietuvos verslo kolegijos Studentų atstovybė (LTVK SA), LAJM Studentų Atstovybė, 

Klaipėdos "Sniego Gniūžtė", LSDJS Klaipėdos miesto skyrius , LMS Klaipėdos mokinių 

savivaldų informavimo centras, ESN KUK Klaipėda, Raudonojo kryžiaus Klaipėdos 

skyriumi. ) atstovais. 

 Atlikta organizacijų poreikių analizė. 

 Apklausa apie mokymų poreikį. 

 

2. Užtikrinti žmogiškuosius išteklius KLAS veiklai įgyvendinti: 

 KLAS biure šiuo metu yra 20 savanorių; 

 8 iš jų savanoriauja pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos programą; 

 Nuo balandžio mėnesio KLAS yra savanorišką veiklą organizuojanti organizacija; 

 Biuro administratorė, buhalterė, teisininkė. 

 

3. Skatinti KLAS narių tarpusavio bendradarbiavimą, kompetencijų kėlimą: 

 Neformalūs renginiai: KLAS baidarių žygis, KLAS protmūšis, SDG protmūšis, Tinklinio 

treniruotės, orientacinės varžybos, Drive in, KLAS 26 gimtadienis, Kalėdinis padėkos 

vakaras, KLAS boulingas. 

 Pilietinės akcijos: Liepos 6, kovo 11, sausio 13, kraujo donorystės akcija, toliarancijos diena, 

savanorystės diena; 

 Vadovų klubai, individualios konsultacijos, susitikimai su vadovais, bendri organizuojami 

renginiai; darbo grupės. 

 Organizuota: pavasario forumas, galimybių konferencija, SDG ir Jaunimas- Jaunimui 

hakatonai, Europos Jaunimo Savaitė (konferencijos, drive in, mokymai, protmūšiai) Mokymų 

ciklas; Diskusijų ciklas;Jaunimo dialogas; JVA 2021; Jaunimo Politikos festivalis; SDG 

paroda, tarptautinė savanorių diena. Mokymai apie stresą, jaunimo apdovanojimai 2022, 

savanorystė arbata, kalėdinių sausainių kėpimo dirbtuvės. 

 

4. Skatinti naujų organizacijų prisijungimą prie KLAS: 
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Prisijungė prie KLAS narių: 

 Gausus Gyvenimas; 

 Raudonojo kryžiaus Klaipėdos skyrius. 

 

5. Didinti bendradarbiavimą su kitais Apskritaisiais stalais, nacionalinėmis ir 

tarptautinėmis organizacijomis: 

 Atstovavome Mažeikių regioninėje jaunimo konferencijoje ,,Jungtinės pajėgos jaunimui 

2021‘‘; 

 Eurodesk Lietuva tinklo susitikimai-mokymai; JST mokymai bei nuolatiniai susitikimai su 

koordinatoriais; LiJOT asamblėjos 54-53-oji, Žiemos forumas; Susitikimai su nacionalinėmis 

organizacijomis, JRT , JTBA, JRD, Šiaurės Ministrų taryba; 

 SusitkimaI su tarptautinėmis organizacijomis/atstovais: Šiaurės Makedonijos, Latvijos, 

Norvegijos, Baltarusijos, Portugalijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Vokietijos, Lenkijos, 

Estijos (Erasmus + projektai: "Miestai jaunimui„ Visit to European Youth Capital 2021). 

 KLAS savanoriai dalyvavo nuotoliniame susitikime su Digiklasė bendrasavininku Silvestru 

Stonkumi.  

 Susitikimai su Klaipeda - European Youth Capital 2021 

koordinatoriais/ambasadoriais/darbuotojais; 

 Susitikimai su AS: Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos ,,Apskritasis stalas‘‘, 

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ – PAS, Zarasų "Apskritas 

stalas„, Ukmergės SJRT konferencijoje; 

 Dalyvavome susitkime su LR Prezidento atstovais, kuriame dalyvaujame prezidento 

iniciatyvoje ,,Lietuvos galia‘‘ su proejktu - Darnaus vystymosi tikslų informacinė kampanija; 

 Lietuvos moksleivių sąjungos „Rudens forumo 2021“ diskusijoje; 

 ES Baltijos jūros regiono startegijos Metiniame forume; 

 Galimybių reivas; Skaitėme pranešimą projekte „Pažink pilietiškumą!“; 

 Dalyvavome „Welcome day @Klaipėda | Integration fair and networking event“. 

 

6. Atstovauti KLAS narius visuose su jaunimu susijusiuose sprendimų priėmimo 

procesuose Klaipėdos mieste 

 Studijų regata  ir Rugsėjo 1 organizacinė darbo grupė (Laurynas Gečius); 

 Tarpžinybinė Europos jaunimo sostinės 2021 darbo grupė (Dovilė Petraitytė, Agnė 

Zabrynaitė); 

 Nevyriausybinių organizacijų taryba (Agnė Zabrynaitė); 

 Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės valdyba (Laurynas 

Gečius); 

 Europos jaunimo sostinės taryba (Laurynas Gečius); 

 Lietuvos Jaunimo Sostinės taryba (Laurynas Gečius, Agnė Zabrynaitė); 
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 Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijos į darbo rinką projektų vertinimo komisija  

(Laurynas Gečius); 

 Regionų plėtros taryba (Agnė Zabrynaitė) 

 Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo taryba (Agnė Jankūnaitė); 

 Europos jaunimo sostinės projektų atrankos vertinimo komisija (Dovilė Petraitytė); 

 JVA darbo grupė; 

 Strateginio planavimo darbo grupės; 

 Lietuvos Jaunimo Sostinės taryba; 

 Neformalaus Ugdymo darbo grupė. 

 

7. Užtikrinti sklandžią Jaunimo reikalų tarybos veiklą: 

 6 atstovai JRT – Dovilė Petraitytė, Nina Šamakova, Eglė Šerutytė, Vilius Marauskas, Raminta 

Kvekšaitė, Laurynas Gečius, Agnė Zabrynaitė; 

 JRT pirmininkas – Laurynas Gečius KLAS atstovas; 

 Vicepirmininkas –Deividas Petrolevičius; 

 Išvažiuojamasis posėdis Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Atvirose jaunimo 

erdvėse, AUK centras, BMX uždaras riedučių parkas; 

 JRT narių dalyvavimas vadovų klubuose ir kituose renginiuose; 

 Pateiktos 3 pozicijos JRT: dėl viešųjų renginių pritaikymo asmenims, turintiems negalią, dėl 

renginių pritaikymo užsieniečiams, dėl didesnio informacijos bei paslaugų prieinamumo 

anglų kalba. 

 

8. Stiprinti ryšius su Klaipėdos miesto savivaldybės sprendimų priėmėjais ir 

administracija: 

 Susitikimai su Jaunimo reikalų koordinatore; Jaunimo reikalų taryba; 

 Atliktas KLAS identifikavimas pagal Savivaldybės jaunimo organizacijų tarybų 

identifikavimo aprašą; 

 Nuolatiniai susitikimai su verslininkais; 

 Susitikimas su Klaipėdos miesto tarybos nariais, Seimo nariais, pietūs su meru. 

 Susitikimas su Seimo nare Ligita Girskienė. 

 

9. Didinti KLAS narių žinomumo visuomenėje: 

 Oficialus Eurodesk informavimo taškas; LiJOT narė; 

 Organizacijoms pateikiama aktuali informacija socialiniame tinkle Facebook, Instagram ir 

grupėje KLAS nariai. 

 2021 metų balandžio mėnesio Jaunimo informavimo ir konsultavimo partneris Klaipėdos 

apskrityje; 
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 Jaunimo Galimybių Konferencija - diskusija Klaipėdoje apie jaunimo galimybes;  

 Jaunimo ,,Spotas‘‘, Jūros šventės metu; 

 Jaunimo politikos ir organizacijų video; Podcastai;  

 SDG Alėja; 

 MMK organizuotoje konferencijoje „Be cool after school”; Galimybių reivas; 

 Dalyvavome „Welcome day @Klaipėda | Integration fair and networking event“, 

Organizacijų mugėje; 

 Pasaulinė Lyderystės konferencija; JRT stiprinimo mokymai; 

 Nuolatinis lankymasis mokyklose (Žaliakalnio, Aitvaras, Licėjus, VDG, Aukoro gimnacija it 

kt.) 

 Europos Jaunimo Sostinės 2021 spaudos konferencija; 

 Dalyvavo ES programos „Europa piliečiams“; 

 Dalyvavo Klaipėdos miesto savivaldybės ir užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų 

aptarnavimo departamento nuotoliniame susitikime.  

 Europos Jaunimo Sostinė 2021 renginiuose;  

 ES Baltijos jūros regiono startegijos Metiniame forume. 

 

10. Užtikrinti KLAS narių interesų atstovavimą nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu: 

 Pateikta bendra pozicija LiJOT asamblėjoje nuo SJOT organizacijų; 

 Lijot Pavasario-Rudens asamblėjos. 

 Visuomenės sveikatos biuro partnerystė. 

 Klaipėdos Šventės; Žinau ką renku; EuroDesk; 

 Tartptautinis susitkimas su Šiaurės Makedonijos Jaunimo organizacijomis; 

 Regioninių reikalų taryba sudaryta prie Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovai; 

 Tarptautiniame savanorystės ir solidarumo festivalyje; 

 Susitikimai su DigiKlasė atstovai; 

 Projekto „Dreams and teams” konferencijoje; 

 Nacionalinės Jaunimo Reikalų Tarybos posėdyje, Alytaus apskritojo stalo susitkimas.  

 Šiaulių Lyderių Mokykla ,,Podcastas‘‘. 

 Mokinių savivaldų konferencija. 

 

11. Užmegzti ryšius ir tapti socialiniu partneriu savivaldybėje veikiančioms įstaigoms, 

kurios dirba jaunimui aktualiais klausimais 

 Asociacija „Klaipėdos žalieji“ 

 Mano miestas Klaipėda 

 VšĮ Klaipėdos valstybinė kolegija 

 VšĮ  Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras 

 VšĮ „Kūrybos kišenė“ 
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 VšĮ „Jaunimo linija“ 

 AIESEC Lithuania 

 Klaipėdos valstybinės  kolegijos Alumni klubas; 

 Politikos tyrimų ir analizės institutas; 

 Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras; 

 Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras; 

 Mano miestas Klaipėda; 

 Kavinė ,,Degustacija“. 

 

12. Didinti KLAS narių organizacijų žinomumą visuomenėje: 

 Paskelbti 4 straipsniai spaudoje apie KLAS iniciatyvas; 

 Atliekami tyrimai:  Klaipėdos įgalinimas Klaipėdos mieste. 

 Sukurtas KLAS naudų paketas; 

 Knygų klubas „Kitame sakinyje”; 

 Sukurti 4 filmukai apie Jaunimo politiką ir vienas iš jų apie KLAS organizacijas; 

 Podcastai; 

 SDG informacinė kompanija; 

 JST informacinė kompanija. 

 

13. Užtikrinti KLAS atstovų atskaitomybę ir atgalinio ryšio pateikimą narėms 

organizacijoms bei visuomenei 

 Visuotinis narių susirinkimas 2021m. Birželio  24 d., Lapkričio 26 d. 

 KLAS narių informavimas apie darbo grupėse priimtus sprendimus, LiJOT  veiklas vadovų 

klubuose, FaceBook paskyroje, grupėje KLAS nariai. 

 Sukurtas KLAS naudų paketas, bendras KLAS ORGANIZACIJŲ video bei Jaunimo politikos 

samprata (4 video). 

 Podcastai. 

 

 

Pirmininkas                                                                                                     Laurynas Gečius  
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