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EUROPOS JAUNIMO SOSTINĖS (EJS) PARAIŠKOS FORMA 
1. Pareiškėjas  

 
Savivaldybė Klaipėdos miesto 

Regionas Klaipėda 

Šalis Lietuva 

 
2. SAVIVALDYBĖS TEISINIS ATSTOVAS  
 
Pavardė Budinas 

Vardas Saulius 

Pareigos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 

Adresas  Gatvė/Numerisr 
Liepų g. 11 
 

Pašto kodas 
LT-91502 

Miestas 
Klaipėda 

Šalis 
Lietuva 

Telefonas +370 46 39 60 08 

El. paštas saulius.budinas@klaipeda.lt 

 

 
3. UŽ PARAIŠKOS KOORDINAVIMĄ ATSAKINGAS SAVIVALDYBĖS ATSTOVAS 
 

Pavardė Andruškevičiūtė 

Vardas Aistė 

Pareigos Jaunimo reikalų koordinatorė 

Adresas  Gatvė/numeris 
Liepų g. 11 

Pašto kodas 
LT-91502 
 

Miestas 
Klaipėda 

Šalis 
Lietuva 

Telefonas +370 46 396064 

El. paštas aiste.profundum@gmail.com; aiste.andruskeviciute@klaipeda.lt 

 
 

4. DALYVAUJANTI JAUNIMO STRUKTŪRA(-OS)1 
 
 

Organizacijos 
pavadinimas 

Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija "Apskritasis stalas" 

Organizacijos 
adresas 

Gatvė/numeris 
H. Manto g. 22 

Pašto 
kodas 
LT- 92131 

Miestas 
Klaipėda 

Šalis 
Lietuva 

Telefono Nr. +370 653 52725 

El. paštas klas@klas.lt 

Tinklapis http://klas.lt/ 

  

Kontaktinis asmuo  

Pavardė Gaidelis 

Vardas Laurynas 

Pareigos Pirmininkas 

Elektroninis paštas pirmininkas@klas.lt 
 

Organizacijos 
pavadinimas 

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (Lijot) 

Organizacijos 
adresas 

Gatvė/numeris 
 

Pašto 
kodas 

Miestas 
Vilnius 

Šalis 
Lietuva 

                                                           
1 Daugiau informacijos pateikta priede Nr. II. 

mailto:saulius.budinas@klaipeda.lt
mailto:aiste.profundum@gmail.com
mailto:klas@klas.lt
mailto:pirmininkas@klas.lt
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Didžioji g. 8-5 LT-01128 

Telefono Nr. (8 5) 279 1014 
El. paštas lijot@lijot.lt 

Tinklapis www.lijot.lt  

  

Kontaktinis asmuo  

Pavardė Šaulytė 

Vardas Gabrielė 

Pareigos LiJOT biuro administratorė 

Elektroninis paštas lijot@lijot.lt 
 

Organizacijos 
pavadinimas 

Jaunimo reikalų departamentas prie Lietuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos  

Organizacijos 
adresas 

Gatvė/numeris 
A. Vivulskio g. 5 

Pašto 
kodas 
LT-03162 

Miestas 
Vilnius 

Šalis 
Lietuva 

Telefono Nr. +370 5 2460886 

El. paštas info@jrd.lt 

Tinklapis www.jrd.lt 

  

Kontaktinis asmuo  

Pavardė Karnickaitė 

Vardas Valda 

Pareigos Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vedėja 

Elektroninis paštas valda.karnickaite@jrd.lt 
 

Organizacijos 
pavadinimas 

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra 

Organizacijos 
adresas 

Gatvė/numeris 
Gedimino pr. 28 

Pašto 
kodas 
LT-01104 

Mietas 
Vilnius 

Šalis 
Lietuva 

Telefono Nr. (8 5) 249 7005 

El. paštas info@jtba.lt 

Tinklapis www.jtba.lt 

  

Kontaktinis asmuo  

Pavardė Lomanaitė 

Vardas Guoda 

Pareigos Direktorė 

Elektroninis paštas guoda@jtba.lt 
 

Organizacijos 
pavadinimas 

Nacionalinė LGBT teisių organizacija 

Organizacijos 
adresas 

Gatvė/numeris 
Pylimo g. 21 

Pašto 
kodas 
LT-01141 

Mietas 
Vilnius 

Šalis 
Lietuva 

Telefono Nr. +370 5 2610314 

El. paštas office@gay.lt 

Tinklapis http://www.lgl.lt/en/. 

  

Kontaktinis asmuo  

Pavardė Raskevičius 

Vardas Tomas Vytautas 

mailto:lijot@lijot.lt
http://www.lijot.lt/
mailto:lijot@lijot.lt
mailto:info@jrd.lt
http://www.jrd.lt/
mailto:valda.karnickaite@jrd.lt
mailto:info@jtba.lt
http://www.jtba.lt/
mailto:guoda@jtba.lt
mailto:office@gay.lt
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Pareigos Žmogaus teisių politikos koordinatorius 

Elektroninis paštas tomas@gay.lt 
 

Organizacijos 
pavadinimas 

Asociacija Klaipėdos regionas 

Organizacijos 
adresas 

Gatvė/numeris 
Šauliu g. 32 

Pašto 
kodas 
LT-92231 

Miestas 
Klaipeda 

Šalis 
Lietuva 

Telefono Nr. +370 650 15620 
El. paštas info@klaipedaregion.com 

Tinklapis https://www.facebook.com/KlaipedosRegionas 

  

Kontaktinis asmuo  

Pavardė Kionies 

Vardas Klaudija 

Pareigos Vykdančioji direktorė 

Elektroninis paštas info@klaipedaregion.com 
 

Organizacijos 
pavadinimas 

International Rotaract Club of Klaipeda 

Organizacijos 
adresas 

Gatvė/numeris 
Kretingos g. 36 

Pašto 
kodas 
LT- 92307 

Miestas 
Klaipėda 

Šalis 
Lietuva 

Telefono Nr. +370 658 70769 

El. paštas rotary.klaipeda@gmail.com 

Tinklapis https://www.facebook.com/International-Rotaract-Club-of-Klaipeda-
792398427583943/ 

  

Kontaktinis asmuo  

Pavardė Pavlova 

Vardas Sara 

Pareigos Prezidentė 

Elektroninis paštas pavlova442@gmail.com 
 

Organizacijos 
pavadinimas 

Asociacija “Pamario Tuntas” (Skautai) 

Organizacijos 
adresas 

Gatvė/numeris 
Įgulos g. 18b-9 

Pašto 
kodas 
LT-92260 

Miestas 
Klaipėda 

Šalis 
Lietuva 

Telefono Nr. +370 600 31355 

El. paštas Julija.andrija@gmail.com 

Tinklapis http://www.skautai.lt 

  

Kontaktinis asmuo  

Pavardė Andrijauskaite 

Vardas Julija 

Pareigos Vadovė 

Elektroninis paštas Julija.andrija@gmail.com 
 

Organizacijos 
pavadinimas 

Lietuvos verslo kolegijos studentų atstovybė 

Organizacijos 
adresas 

Gatvė/numeris 
Turgaus g. 21 

Pašto 
kodas 
LT-91249 

Miestas 
Klaipėda 

Šalis 
Lietuva 

mailto:tomas@gay.lt
mailto:info@klaipedaregion.com
mailto:info@klaipedaregion.com
mailto:rotary.klaipeda@gmail.com
mailto:pavlova442@gmail.com
mailto:Julija.andrija@gmail.com
http://www.skautai.lt/
mailto:Julija.andrija@gmail.com
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Telefono Nr. +370 644 07612 

El. paštas prezidentas@ltvk.lt 

Tinklapis https://www.ltvk.lt/en/m/study-in-lithuania/students-life/ 

  

Kontaktinis asmuo  

Pavardė Reliuga 

Vardas Eimantas 

Pareigos Prezidentas 

Elektroninis paštas prezidentas@ltvk.lt 
 

Organizacijos 
pavadinimas 

Klaipėdos universiteto studentų sąjunga  

Organizacijos 
adresas 

Gatvė/numeris 
Herkaus Manto g. 84 

Pašto 
kodas 
LT-92294 

Miestas 
Klaipėda 

Šalis 
Lietuva 

Telefono Nr. +370 46 398623 

El. paštas kuss@kuss.lt 

Tinklapis www.kuss.lt 

  

Kontaktinis asmuo  

Pavardė Makarauskaitė 

Vardas Vaiva 

Pareigos Prezidentė 

Elektroninis paštas kuss@kuss.lt 
 

Organizacijos 
pavadinimas 

Asociacija “Klaipėdos žalieji” 

Organizacijos 
adresas 

Gatvė/numeris 
S. Daukanto g. 5 

Pašto 
kodas 
LT-92123 

Miestas 
Klaipėda 
 

Šalis 
Lietuva 
 

Telefono Nr. +370 698 23935 

El. paštas klaipedoszalieji@gmail.com 

Tinklapis https://www.facebook.com/profile.php?id=100008449032535&fref=mentions 

  

Kontaktinis asmuo  

Pavardė Kuzminčiūtė 

Vardas Liudvika 

Pareigos Prezidentė 

Elektroninis paštas klaipedoszalieji@gmail.com 
 

Organizacijos 
pavadinimas 

Lietuvos raudonojo kryžiaus Klaipėdos skyrius 

Organizacijos 
adresas 

Gatvė/numeris 
Taikos pr. 107 

Pašto 
kodas 
LT-92247 

Miestas 
Klaipėda 

Šalis 
Lietuva 

Telefono Nr. +370 46 410107 

El. paštas klaipeda@redcross.lt 

Tinklapis http://www.redcross.lt/ 

  

Kontaktinis asmuo  

Pavardė Fabijonavičienė 

Vardas Dalytė 

Pareigos Vykdančioji sekretorė 

Elektroninis paštas klaipeda@redcross.lt 

mailto:prezidentas@ltvk.lt
mailto:prezidentas@ltvk.lt
mailto:kuss@kuss.lt
http://www.kuss.lt/
mailto:kuss@kuss.lt
mailto:klaipedoszalieji@gmail.com
mailto:klaipedoszalieji@gmail.com
mailto:klaipeda@redcross.lt
mailto:klaipeda@redcross.lt
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Organizacijos 
pavadinimas 

Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos studentų atstovybė 

Organizacijos 
adresas 

Gatvė/numeris 
I. Kanto g. 7 

Pašto 
kodas 
LT-92123 

Miestas 
Klaipėda 

Šalis 
Lietuva 

Telefono Nr. +370 658 40336 

El. paštas j.ziliute@lajm.lt 

Tinklapis www.lajm.lt/studentu-atstovybe/ 

  

Kontaktinis asmuo  

Pavardė Žiliūtė 

Vardas Jogaile 

Pareigos Prezidentė 

Elektroninis paštas j.ziliute@lajm.lt 
 

Organizacijos 
pavadinimas 

Klaipėdos valstybinės kolegijos studentų atstovybė 

Organizacijos 
adresas 

Gatvė/numeris 
Taikos pr. 20 

Pašto 
kodas 
LT-91224 

Miestas 
Klaipėda 

Šalis 
Lietuva 

Telefono Nr. +370 650 98741 
El. paštas klausk@kvksa.lt 
Tinklapis http://kvksa.lt/ 

  

Kontaktinis asmuo  

Pavardė Skrikytė 

Vardas Neringa 

Pareigos Prezidentė 

Elektroninis paštas klausk@kvksa.lt 
 

Organizacijos 
pavadinimas 

Klaipėdos Senamiesčio Rotaract klubas 

Organizacijos 
adresas 

Gatvė/numeris 
Tiltų g. 26a 

Pašto 
kodas 
LT-91246 

Miestas 
Klaipėda 

Šalis 
Lietuva 

Telefono Nr. +370 610 09741 

El. paštas klaipeda@rotaract.lt 

Tinklapis https://www.facebook.com/pg/RotaractKlaipeda/about/?ref=page_internal 

  

Kontaktinis asmuo  

Pavardė Knolis 

Vardas Audrius 

Pareigos Prezidentas 

Elektroninis paštas klaipeda@rotaract.lt 
 

Organizacijos 
pavadinimas 

Klaipėdos Interact klubas “Į žvaigždes” 

Organizacijos 
adresas 

Gatvė/numeris 
Priešpilio g. 9 

Pašto 
kodas 
LT- 91240 

Miestas 
Klaipėda 

Šalis 
Lietuva 

Telefono Nr. +370 683 55998 

El. paštas nijosark@gmail.com 

Tinklapis http://www.rotary.lt/ 

mailto:j.ziliute@lajm.lt
mailto:j.ziliute@lajm.lt
mailto:klausk@kvksa.lt
mailto:klausk@kvksa.lt
mailto:klaipeda@rotaract.lt
mailto:klaipeda@rotaract.lt
mailto:nijosark@gmail.com
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Kontaktinis asmuo  

Pavardė Markvaldaitė 

Vardas Ema 

Pareigos Prezidentė 

Elektroninis paštas nijosark@gmail.com 
 

Papildoma informacija dėl dalyvaujančių 
jaunimo struktūrų ar kitų palaikančių 
organizacijų (max. 200 žodžių) 

Pasirengimo metu 26 vietos, nacionalinės ir 
tarptautinės organizacijos išreiškė savo pritarimą 
Klaipėdos siekiui tapti Europos jaunimo sostine 2021 
metais (6 iš jų – skėtinės jaunimo organizacijos). 
Mus palaiko: 

• 14 vietos jaunimo ir su jaunimu dirbančių 
organizacijų (viena iš jų vienija 23 organizacijas), 
kurios prisidėjo prie EJS paraiškos rengimo. 

• 12 nacionalinių/tarptautinių organizacijų, kurios 
sėkmės atveju, pagal veiklos sritis ir turimas 
kompetencijas prisidės prie programos 
įgyvendinimo, ekspertinių paslaugų teikimo, 
tarptautiškumo ir regioninio bendradarbiavimo 
stiprinimo. 
 

6 EJS2021 palaikančios skėtinės organizacijos vienija 
149 jaunimo organizacijas Lietuvoje ir Baltijos šalyse:  
„Apskritasis stalas“ – vienija 23 organizacijas;  
LiJOT – vienija 66 organizacijas (įskaitant skėtines 
organizacijas);  
LMS –  vienija 33 Lietuvos moksleivių sąjungas.  
Asociacija Klaipėdos regionas – vienija 7 Klaipėdos 
regiono savivaldybes;  
LSS – vienija 12 Vilniaus, Kauno, Klaipėdos aukštųjų 
mokyklų studentų sąjungų. 
Tarptautinis Euroregionas Baltija sekretoriatas – 
vienija 8 regionus iš Danijos, Lietuvos, Lenkijos, 
Rusijos ir Švedijos.  
 
Daugiau informacijos apie organizacijas ir jų 
įsitraukimą į EJS2021, pateikiama II priede. 

 
  

mailto:nijosark@gmail.com
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5. INFRASTRUKTŪRA  
 

Pareiškėjas turi apibūdinti miesto galimybes priimti Europos jaunimo sostinės titulą 2021 m. Šioje 
dalyje pateikiama informacija apie apgyvendinimą, transportą, darbo erdves, atviras erdves ir jų 
prieinamumą (ypač žmonėms su negalia), paslaugas jaunimui. Pareiškėjas turi aiškiai atskleisti, 
kaip turima infrastruktūra bus naudojama EJS2021 metu ir kaip ji yra pritaikyta jaunimo atstovų 
renginiams, tokiems kaip tarptautiniai susitikimai ir kiti renginiai (iki 600 žodžių). 

 
Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas, Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras 

 

Klaipėda – trečias pagal dydį Lietuvos miestas, regioninis kultūros centras, savo renginiais 
traukiantis vietinius, turistus iš Lietuvos bei užsienio svečius. Mėgstamiausi ir lankomiausi 
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renginiai - Jūros šventė, tarptautinis Klaipėdos pilies džiazo festivalis, Šviesų festivalis, Laivų 
paradas, Memel Tattoo Convention ir kt.  

 
2007 m. Klaipėdoje vyko The Tall 
Ships’ Race Baltic, 2009 m.  
„Europiada“, 2017 m. – Tall ship 
races. Šie tarptautiniai renginiai 
retai grįžta į miestus, kuriuose 

vyko. Tai, jog „Europiada“ (2020m.) ir Tall ship Races (2021m.) sugrįš į Klaipėdą, rodo miesto 
patikimumą, infrastruktūrinius ir žmogiškuosius pajėgumus rengiant didelio masto renginius. 
Miestas drauge su jaunimo atstovais yra pasirengę užtikrinti sklandų ir aukštos kokybės renginių 
organizavimą.  
 
Pasiekiamumas 
Klaipėdos miestas ir regionas vieninteliai Lietuvoje pasiekiami visomis transporto priemonėmis: 
oru, žeme, vandeniu.  

• Iš Palangos oro uosto patogių jungiamųjų skrydžių dėka pasiekiamas visas pasaulis.  
 

 
• Klaipėdos regionas lengvai pasiekiamas iš kitų Lietuvos ir Latvijos oro uostų, patogiai 

išvystyta viešojo transporto sistema. 
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• Klaipėdos jūrų uosto keltų linijos užtikrina susisiekimą su Vokietija ir Švedija. 

• Traukiniais patogu nuvykti į kitus Lietuvos miestus. 

• Autostrada Klaipėda-Vilnius patogiai ir greitai pasiekiami svarbiausi taškai Lietuvoje. 

• Klaipėdos regione geriausiai išvystyti dviračių takai Lietuvoje - rekonstruojamų ir 
suplanuotų naujų dviračių takų ilgis– 362.09 km. 

• Patogus susisiekimas mieste – išplėtota viešojo transporto sistema, įrengti dviračių takai. 

• Taksi paslaugas lengva užsisakyti naudojantis mobiliomis programėlėmis - etaxi, taxify.  

• Trafi programėlė bei interneto tinklalapis, analizuoja realaus laiko situaciją mieste ir 
sujungia visas keliavimo galimybes nuo viešojo transporto iki automobilio nuomos ar taksi. 

• Viešojo transporto nuolaidos bilietams: moksleiviams/studentams 50 proc., neįgaliesiems - 
80 proc. 

• Dalinimosi ekonomikos principais veikianti įmonė CityBee už prieinamą kainą nuomoja 
automobilius/dviračius. 

 
• Didžiųjų švenčių metu Klaipėdos transportas keleivius veža nemokamai. 

• Nuo 2018 m. rudens Klaipėdos m. viešajame transporte bus įdiegta sistema, leidžianti už 
viešojo transporto bilietus susimokėti kortele. 

 

Prieinamumas neįgaliems 

• Miesto autobusai, tarpmiestiniai traukiniai, taksi pritaikyti neįgaliesiems.  

• Neįgaliems paplūdimiuose sudaryta galimybė privažiuoti prie pakrantės, esant poreikiui - 
išsikviesti asistentą. 

• Mieste organizuojami didieji renginiai pritaikyti neįgaliems (statomos pakylos, spec. viešieji 
tualetai, užtikrinamas vertimas). 

• Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centro profesionalūs vertėjai (15) teikia 
nemokamas vertimo į gestų kalbą paslaugas. 

• Privalomas reikalavimas Europos jaunimo sostinės veiklų vykdymui – erdvių pritaikymas 
visiems, užtikrinant, kad neįgalieji galėtų sėkmingai dalyvauti renginiuose.  
 

Infrastruktūriniai pajėgumai 
 

 

 
841 apgyvendinimo įstaiga Klaipėdos regione gali apgyvendinti daugiau nei 25,5 

tūkst. žmonių ir šie skaičiai nuolat auga. 
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Apgyvendinimo pasiūlymai 

 
 

2099 540 
 

 Patalpos renginiams 
Nuo masinių, tūkstantines minias talpinančių, verslo klasės tipo iki specifinių, 
eksperimentinių renginių ant stogų, vandens, laivuose, požeminėse perėjose, medžiuose, 

ant tiltų, oro uostų teritorijose, pilyse ir požemiuose, Unesco paveldo objekte – visa tai gali pasiūlyti 
Klaipėda ir jos regionas. Klaipėdoje yra virš 50 erdvių, kuriose gali vykti įvairūs renginiai. 
Įgyvendinant EJS programą, vietos, kuriose trūksta pritaikymo neįgaliesiems, bus aprūpintos 
reikalingomis priemonėmis (rampos, pandusai), užtikrinant galimybę dalyvauti visiems 
pageidaujantiems. 
 
11 konferencinių centrų siūlo pilną paslaugų paketą (apgyvendinimas, konferencinės erdvės, 
maitinimas, vertimo įranga).  
6 daugiafunkcinės erdvės suteikia galimybę organizuoti skirtingo dydžio veiklas, susitikimus, 
atidarymo renginius, muges ir pan.  
 

 
4 bendradarbystės erdvės siūlo patalpas už prieinamą kainą. 

 

Panaudojimas EJS2021: 

• Bendros dirbtuvės 

• Maker-space renginiai 

• Hakatonai 

• Susitikimai 

• Kūrybinės dirbtuvės 
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Parodoms, kameriniams koncertams, eksperimentiniams renginiams, meniniams pasirodymams 
bus naudojamos 29 teatrų, galerijų, sandėlių erdvės.  

 
 

Jaunimo erdvės 

• Klaipėdoje veikia 2 atviros jaunimo erdvės ir 1 jaunimo centras. 2019 m. planuojama įkurti 
atvirą jaunimo erdvę šiaurinėje miesto dalyje.  

• 5 erdves turinčios jaunimo organizacijos priima kursų, susitikimų, pasitarimų 
organizavimui ir pan.  

 
 

 

  

Kultūros, sporto poreikiams skirtų erdvių pasiūla Klaipėdoje ganėtinai plati, tačiau, ji ne visada 
atitinka jaunimo poreikius. Todėl EJS2021 programoje numatoma jaunimui skirtų ekperimentinių 
erdvių plėtra.  
 

 

Atviros lauko erdvės 
 

Klaipėdoje daugybė atvirų lauko erdvių, kurių potencialas iki galo neišnaudotas. Todėl EJS2021 
metu bus skatinamas performansų/pop-up/provokacijų/eksperimentų organizavimas, 
išnaudojant visas viešąsias erdves, miesto dalis ir metų laikus. 

https://www.facebook.com/AtvirosErdvesJaunimoCentras/
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Vidaus ir lauko aktyvaus laisvalaikio erdves planuojama naudoti EJS2021 komandos formavimui, 
ekstremalių renginių, varžybų organizavimui, nuotykių veikloms.  

 
Naktiniai barai ir klubai (12) bus naudojami kaip dūzgių, koncertų ir meninių pasirodymų vietos. 
 
Pajūrio zona 

 
Klaipėda – miestas prie jūros, natūralu, kad turimas pajūrio ruožas bus naudojamas ir EJS2021 
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metu, tam sąlygas sudaro išplėtota paplūdimio infrastruktūra (aktyvaus-pasyvaus laisvalaikio 
erdvės, kavinės ir pan.).  
Sąsajos su EJS2021 programa. sporto renginiai, bendruomenių susibūrimai, vakarai po 
žvaigždėmis, naktinės varžybos, vandens pramogas įtraukiantys renginiai, vakarėliai pliaže, 
kaitavimo pamokos.  
 

Turima infrastruktūra sudaro sąlygas įgyvendinti įvairaus formato ir masto renginius, užtikrinti 
sėkmingą neįgalių asmenų dalyvavimą veiklose. Daugiau informacijos apie turimą ir planuojamą 
infrastruktūrą, jos panaudojimą EJS2021 įgyvendinimui pateikiama V priede. 
 

6. INFORMACIJA APIE KANDIDATUOJANTĮ MIESTĄ 
 

Bendras gyventojų skaičius 148.908 (2018 m. pradžioje, oficialūs statistikos 
departamento duomenys apie mieste registruotus 
gyventojus) 

Gyventojai iki 35 m.  60.033 (2018 m. pradžioje, oficialūs statistikos 
departamento duomenys, apie mieste registruotus 
gyventojus) 

Pareiškėjas turi pristatyti miestą per specifinę jaunimo prizmę. Informacija turi apimti (a) miesto 
istoriją, (b) jaunimo politikos įgyvendinimą ir pagrindinius pasiektus rezultatus, (c) paslaugas 
jaunimui, (d) egzistuojančias jaunimo struktūras ir jų vaidmenį miesto valdyme, (e) regioninius, 
nacionalinius ir Europinius ryšius, ir (g) kitą informaciją. (iki 1500 žodžių). 

Klaipėda – ne tik regiono sostinė, tačiau ir vieninteliai Lietuvos jūros vartai į pasaulį. Tai Vakarų 
Lietuvos pramonės, verslo, švietimo, mokslo, kultūros, sveikatos, sporto ir pramogų 
administracinis centras. 2017 m. Klaipėda didžiavosi Lietuvos kultūros sostinės vardu, o 2018 m. 
- Europos sporto miesto titulu. 
2011 m. vykdyto gyventojų surašymo duomenimis, daugiau nei 29 proc. Klaipėdos gyventojų 
sudarė kitų tautybių atstovai. Prie didesnio tarptautiškumo prisideda ir aukštojo mokslo 
institucijos. Neabejotinas šios srities lyderis – Tarptautinis LCC universitetas, kuriame 67 proc. 
studentų - užsieniečiai.  
 

 

Jaunų žmonių skaičius Klaipėdoje 
60 033 

 

Studentų skaičius Klaipėdoje 
13 698 

 

Klaipėda augina talentus: kasmet jaunimas pelno prizines vietas įvairiose sporto varžybose, 2017 
m. Klaipėdos Universiteto Robotikos Klubas iškovojo 1 vietą didžiausiame Europoje renginyje 
„Robotex 2017″. Veikiančios jaunimo organizacijos už savo aktyvią veiklą vertinamos ir 
matomos nacionaliniu lygiu, neretai būtent Klaipėda tampa centru, kuriame startuoja pilotiniai 
projektai (pvz. atviros jaunimo erdvės, sveikatos priežiūros paslaugų centras).  
2017 m. Jaunimo reikalų departamentas įvardino Klaipėdą kaip pavyzdį kitiems miestams 
jaunimo politikos srityje: nuosekliai didinamas jaunimo projektams skiriamas finansavimas; 
kuriama infrastruktūra uostamiesčio jaunimo organizacijoms; vykdomi papildomi tyrimai, 
siekiant identifikuoti jaunimo poreikius. 
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Politikos įgyvendinimas ir pasiekimai 

 

 
 
Klaipėdoje aiškiai reglamentuota jaunimo politikos įgyvendinimo tvarka: jaunimo politikos 
plėtros programa įtraukta į įvairius Klaipėdos m. planus. Klaipėdos 2017-2019 m. strateginiame 
veiksmų plane (SVP) numatyta atskira jaunimo politikos plėtros programa. Jaunimo politikos 
įgyvendinimas – horizontalus prioritetas, vykdomas ir per kitas SVP programas: 

 

Pagrindiniai jaunimo politikos pasiekimai: 

• Jaunimo reikalų koordinatoriaus iniciatyva 2009 m. įkurtas atviras jaunimo centras, 
tapęs pavyzdžiu kitoms Lietuvos savivaldybėms. 

• 2015 m. savivaldybės ir partnerių iniciatyva atidarytas Jaunimui palankių sveikatos 
priežiūros paslaugų koordinacinis centras.  

• Jaunimo reikalų koordinatoriaus ir jaunimo reikalų tarybos dėka padidintas priemonių, 

skirtų jaunimui, skaičius - nuo 6 iki 14 bei finansavimas nuo 34,8 tūkst. (2015 m.) iki 
92,3 tūkst. (2018 m.); 

• „Apskritasis stalas“ kartu su savivaldybe ir jaunimo reikalų taryba kasmet organizuoja 
„Jaunimo apdovanojimus“, kurių metu įvertinami jauni žmonės, veikiantys ir dirbantys 
jaunimo labui.  

• Skiriamos stipendijos gabiems ir talentingiems Klaipėdos aukštųjų mokyklų 
studentams, premijos už miestui aktualius baigiamuosius darbus. 

• Į jaunimo infrastruktūros plėtrą ir planavimą įtraukiamas jaunimas (BMX parkas, 
Futbolo mokyklos konversija). 

 
Paslaugos jaunimui 

• Klaipėdoje veikia 1 atviras jaunimo centras, finansuojamas Klaipėdos miesto 
savivaldybės lėšomis. Šis centras dirba su NEET atstovais ir kt. marginaliomis grupėmis. 
Mieste veikia 2 atviros jaunimo erdvės, Eurodesk informacinis/konsultacinis centras. 

• 14-29 m. jaunimui teikiama pagalba Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų 

koordinaciniame centre. 

• Savivaldybė palaiko jaunimo organizacijas suteikdama patalpas 
susirinkimų/diskusijų/renginių vykdymui; įtraukdama jaunimo atstovus į strategines 

darbo grupes/komitetus, veikiančius savivaldybėje; teikdama tarpininkavimo 

paslaugas sprendžiant jaunimui svarbius klausimus. Jaunimo organizacijų atstovai 
įtraukiami į jaunimo politikos kokybės vertinimą. 

• Neformaliojo švietimo krepšelis užtikrina nemokamas arba už simbolinį mokestį 
prieinamas neformalaus švietimo paslaugas vaikams ir jaunimui.  

Kultūros plėtra
Tvaraus turizmo 

skatinimas ir plėtra
MVĮ plėtra

Miesto 
infrastruktūros 

plėtra, priežiūra ir 
modernizavimas

Vykdymo ir 
ugdymo procesas

Fizinė kultūra ir 
sporto plėtra
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• „Socialinis taksi“ - paslauga, užtikrinanti judėjimo negalią turinčių žmonių kelionių 

organizavimą į darbą, ligoninę, universitetą, teatrą, parduotuvę ir kt. 

• ESN KUK padeda integruotis atvykusiems studentams iš užsienio šalių. 

• Vykdoma prieglobstį gavusių užsieniečių socialinė integracija, teikiamos socialinės, 
individualios teisinės, profesinio orientavimo, psichologinės konsultacijos, vykdomi 
lietuvių kalbos, pilietinio orientavimo mokymai ir pan.  

• Diegiamas savanorystės modelis, skatinant neformalųjį mokymąsi/jo pripažinimą; 

• Savivaldybės institucijos teikia konsultacijas dėl įsidarbinimo, profesinio orientavimo, 

įgūdžių nustatymo ir kt.  

• Nemokama emocinė pagalba telefonu teikiama jaunimui, vaikams ir tėvams. 

• Paslaugas, orientuotas į jaunimo verslumo skatinimą (įskaitant mentorystės, 
akseleravimo paslaugas) teikia Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas, aukštojo mokslo 
institucijos, nevyriausybinės ir verslą vienijančios organizacijos. 

• Mokiniams ir studentams taikoma 100 proc. nuolaida verslo liudijimo įsigijimui. 
 
Paslaugas, pagal turimas kompetencijas ir veiklos sritis teikia ir Klaipėdoje veikiančios 
jaunimo/su jaunimu dirbančios organizacijos. 
 
Egzistuojančios jaunimo struktūros ir jų vaidmuo miesto valdyme 
 
Jaunimo politika Klaipėdoje įgyvendinama per:  

 

 
2004 m. Klaipėdoje įsteigta jaunimo reikalų koordinatoriaus (JRK) pareigybė. Koordinatorius 
planuoja ir įgyvendina savivaldybės jaunimo politikos programas ir priemones, analizuoja 
jaunimo, jaunimo organizacijų padėtį, koordinuoja institucijų bei įstaigų veiklą jaunimo politikos 
srityje, vykdo kitą veiklą, susijusią su jaunimu ir jaunimo organizacijomis. Administruodamas ir 
įgyvendindamas jaunimo politiką bendradarbiauja ir dirba su jaunimo reikalų taryba, už 
jaunimo politikos įgyvendinimą atsakingomis institucijomis. 
 
Jaunimo reikalų taryba veikia kaip patariamasis organas, kurio ilgalaikis tikslas yra užtikrinti 
jaunų žmonių dalyvavimą sprendžiant svarbius jaunimo klausimus. Jaunimo taryba lygiateisės 
partnerystės pagrindu sudaroma iš 7 Savivaldybės institucijų ar įstaigų ir 7 savivaldybės 
jaunimo organizacijų tarybos deleguotų atstovų. 
 

Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ (KLAS) tikslas - atstovauti, 
pristatyti ir ginti visuomenėje bei valdžios institucijose Klaipėdos jaunimo ir su jaunimu 
dirbančių organizacijų interesus. KLAS atstovai deleguoja narius į įvairias Klaipėdos miesto 
savivaldybės tarybas, kai svarstomi klausimai susiję su jaunimo interesų sritimis.  
 
Po vieną KLAS deleguotą atstovą įtraukiama į Klaipėdos akademinių reikalų tarybą ir NVO 

Jaunimo reikalų 
koordinatorius

Regioninė jaunimo 
organizacijų 

taryba

Jaunimo reikalų 
taryba
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tarybą. 
 
Klaipėdos jaunimas įtraukiamas į nacionalinių ir tarptautinių projektų vykdymą: kartu 
atstovauja Klaipėdą tarptautiniuose sutikimuose, darbo grupėse, organizuoja įvairius renginius 
ir pan. 
 
Nepaisant to, reikia pripažinti, kad Klaipėda dar negali pasigirti struktūruotu, reguliariu ir realiu 
jaunimo įtraukimu į su jaunimu susijusių klausimų nagrinėjimą. Planuojant jaunimo politiką 
apsiribojama klausimų svarstymu jaunimo reikalų taryboje ar bendraujant su „Apskrituoju 
stalu“, mažai dėmesio skiriama kitų jaunimo atstovų (ypatingai atskirties grupių, neorganizuoto 
jaunimo) įtraukimui. EJS2021 programos rėmuose bus siekiama šalinti šią spragą kuriant 
nuoseklią ir aiškią sistemą, užtikrinančią jaunimo įtrauktį į jaunimo politikos formavimą, plėtrą, 
įgyvendinimą bei vertinimą. 
 
Regioniniai, nacionaliniai ir tarptautiniai ryšiai  
 
Savivaldybė aktyviai dalyvauja asociacijos „Klaipėdos regionas“ veikloje. Ši asociacija vienas iš 
EJS2021 palaikytojų, padedančių užtikrinti programos regioniškumą bei bendradarbiavimą su 
Šiaurės šalimis. 
 
Jaunimo politikos įgyvendinimo srityje, Klaipėda bendradarbiauja su kitais Lietuvos miestais: 
dalyvauja bendruose susitikimuose, asamblėjose, nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių 
asociacijos susitikimuose, renginiuose. Palaikomi ryšiai su Kaunas 2022 komanda (Europos 
kultūros sostinė). Šis bendravimas sėkmės atveju padės Klaipėdai efektyviau dirbti EJS2021 
pasiruošimo metais, perimant gerąją Kauno patirtį, o Kaunas iš Klaipėdos perims jaunatvišką 
polėkį ir pasiteisinusias praktikas.  
 
Jaunimas reprezentuoja Klaipėdą Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (Lijot) susitikimuose ir 
kongresuose. Šis bendradarbiavimas bus plėtojamas ir palaikomas įgyvendinant EJS2021 
programą, dalį kongresų ir susirinkimų 2020-2021 metais perkeliant į Klaipėdą.  
 
EJS2021 tarptautinis bendradarbiavimas grindžiamas partneriais, su kuriais miestas yra 
pasirašęs bendradarbiavimo sutartis, vykdo bendrus projektus, bendradarbiauja Europos sporto 
miesto, kultūros sostinės programos kontekstuose, kituose tarptautiniuose projektuose. 
Prie EJS2021 programos veiklų, susijusių su jaunimo politikos įgyvendinimu tarptautiniu lygiu 
prisidės ir Baltijos miestų sąjunga, Baltijos jūros šalių sub-regioninis bendradarbiavimo tinklas. 
Šie tinklai palaiko Klaipėdos siekį ir prisidės organizuojant tarptautines darbo grupes ir 
susitikimus, skirtus Europos ir Baltijos regiono jaunimo politikos įgyvendinimo klausimų 
aptarimui.  
 
Bendradarbiavimas su Šiaurės šalimis bus plėtojamas per Euroregiono Baltija jaunimo valdybą 
kartu diskutuojant jaunimui aktualiais klausimais. Partnerystės jaunimo politikos srityje  su rytų 
šalimis bus vykdomos su Kaliningrado bei Gusevo savivaldybėmis ir jaunimo organizacijomis.  
 
Savanorystės svarba ir iniciatyvos, savanorių motyvacija bei europinis savanoriavimas ir 
bendradarbiavimas bus plėtojamas drauge su partneriais iš Torūnės (Lenkija), Leiden (Olandija), 
Göttingen (Vokietija), Daugavpils (Latvija), Bologna (Italija).  
 
Partnerystės bus plėtojamos ir palaikomos per įsitraukusių jaunimo organizacijų turimus 
tarptautinių partnerių tinklus (ESN, Rotaract, Britų taryba ir kt.). 
 

https://www.klaipeda.lt/lt/savivaldybe/meras/miestai-partneriai/225
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Be abejo, nebus užmirštas ir Europos jaunimo sostinių tinklas, kurio patirtis ir pasiekimai gali 
būti sėkmingai perkelti į Klaipėdą.  
 

Mokantis iš EJS2020 patirties, mes matome kad EJS2021 yra puiki galimybė stiprinti ir plėtoti 
naujas tarptautines partnerystes, paremtas realiais bendradarbiavimo projektais ir renginiais 
jaunimo politikos srityje. Klaipėda jau buvo įtraukta į 6 naujus tarptautinius projektus, kuriuose 
kalbama apie jaunimo problemas. Šios iniciatyvos bus tęsiamos plėtojant partnerystes EJS2021 
programos rėmuose. 
 
Jaunimo situacija mieste 
 

 

Nors Klaipėda laikoma stipriu, išsivysčiusiu, pažangiu miestu, kalbant apie jaunimo politiką, 

dėmesio jaunimo politikai skyrimą, jaunų žmonių įtraukimą į politikos formavimą, neturime 

daug išskirtinių pasiekimų, kuriais galėtume pasigirti.  

 
Sąlyginai nedidelius jaunimo politikos pasiekimus lemia objektyvios priežastys. Diskutuojant su 
Klaipėdos jaunimo politikos formuotojais ir vykdytojais dažniausiai minimos šios: 

• Silpnos jaunimo struktūros, trūksta motyvuotų jaunų žmonių, lyderių. 

• Dažna Jaunimo reikalų tarybos sudėties kaita, ne visada deleguoti asmenys supranta, 
kokios jų funkcijos. 

• Ne visi politikai, tarybose/komitetuose sėdintys asmenys, savivaldybės darbuotojai 
supranta, kas yra jaunimo politika ir kad ji yra horizontalus prioritetas.  

• Trūksta kompensacinės sistemos jaunimo reikalų tarybos, organizacijų atstovams. 

• Trūksta praktinės patirties ir pavyzdžių kaip turėtų veikti jaunimo reikalų taryba.  

• Y, Z kartos atstovai nebenori jungtis į struktūras, o modelio ir praktikos kaip juos 
pasiekti ir su jais dirbti nėra. 

• Miestas neturi savo jaunimo politikos strategijos, vadovaujamasi nacionalinio lygmens 
dokumentais, kurie ne visada atitinka realius miesto jaunimo poreikius. 

 
Natūralu, kad dėmesio jaunimo politikai stoka viena iš priežasčių, lemiančių jaunimo skaičiaus 
mažėjimą mieste. Jaunimo emigracija vienas aktualiausių Klaipėdos (ir Lietuvos) iššūkių. 
CaSYPoT tyrimo duomenimis 71% moksleivių planuoja išvykti iš Klaipėdos. Jaunimo teigimu, 
Klaipėda nėra patraukli jaunimui: jaunimas nesijaučia esantys svarbi miesto dalis, pasigenda 
daugiau valdžios dėmesio, trūksta laisvalaikio užimtumo galimybių ne sezono metu, ribota 
gerai apmokamo, žiniomis grįsto darbo pasiūla.  
Labiausiai užmiršta jaunimo grupė - moksleiviai („į mus jau neinvestuoja, nes mes vis tiek 
išvyksime“), LGBT+ jaunimo psichologinė situacija katastrofiška – nėra saugių erdvių, šios 
grupės jaunuoliai egzistuoja pogrindyje, pagalba beveik neprieinama, o ta, kuri būna suteikiama, 
dažniausiai apsiriboja psichinės ligos diagnoze.  
 
Jei miestas ir toliau nieko nedarys, neprisidės prie jaunimo išlaikymo ir pritraukimo, jaunimo 
politikos plėtros, tikėtina, jog mieste jaunimo sumažės perpus, nuo dabar esančių 36,7 iki 18,4 
tūkst. 2030 m.  
 

http://rinkisklaipeda.lt/en/living-conditions-and-future-preferences-of-youth-in-klaipeda-municipality/
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Būtent todėl, Klaipėdos jaunimas suvienijęs jėgas su savivalda ieško būdų kaip įveikti iššūkius. 
EJS2021 matome kaip įrankį drąsiai kalbėti apie iššūkius ir bendromis pastangomis ieškoti 
galimybių jiems įveikti. Klaipėdos jaunimo dėka galime tapti matomi Europoje, pelnyti vietos 
valdžios pasitikėjimą, kad jaunimas gali kokybiškai prisidėti prie gerovės kūrimo. EJS2021 
iniciatyva siekiame atskleisti jaunimo potencialą, įrodyti, kad jų balsas svarbus, kad jie gali ir turi 
būti jaunimo politikos lyderiai bei inicijuoti pokyčius ne tik Lietuvos, bet ir Europos jaunimo 
politikoje. 
 

7. MOTYVACIJA  
 

Pareiškėjas turi atkleisti motyvaciją, kodėl siekia EJS2021 titulo (iki 1500 žodžių). Šis skiltis turi 
apimti, bet neapsiriboja: 

- Pradinis sprendimas dalyvauti konkurse dėl EJS2021 titulo ir prie projekto prisidedančių 
asmenų motyvacija. 

- Pagrindiniai EJS2021 tikslai ir problemos, kurias siekiama spręsti atsižvelgiant į ilgalaikę 
perspektyvą. 

- Pasirengimas skirti laiko, pastangų ir reikiamus išteklius EJS2021  

- Pasirengimas prisiimti atsakomybę už projektus, susijusius su jaunimu bei tvarios jaunimo 
politikos kūrimą besitęsiančią ir po 2021 m. 

- Motyvacija apskritai  
 

Kaip nusprendėme dalyvauti EJS2021 konkurse? 
 

Susitikimo su jaunimo metu, EJS2020 komanda teiravosi, ar jaunimas norėtų tęsti dalyvavimą 

konkurse EJS2021 titului gauti, ar jie pasirengę ir toliau sunkiai dirbti. Atsakymas buvo 

vienareikšmis – Taip!!! Jaunimas supranta, kad pats titulas dar nieko nereiškia ir jis neišspręs visų 

problemų, tačiau, jis būtų pamatas pokyčių inicijavimui. 

Rengimasis EJS2021, analizuoti duomenys, jaunimo politikos pasiekimai, diskusijos su skirtingų 

jaunimo grupių atstovais atskleidė daug įsisenėjusių problemų.  

Dalyvavimas EJS2021 suteikė jaunimui viltį, kad miestas ryšis pokyčiams judėdamas atvirumo 

keliu. Ši viltis lydi tiek dalyvavimą EJS2021 inicijavusią jaunimo komandą, tiek prie jos šiais 

metais prisijungusius #chooseklaipeda ambasadorius bei palaikančias jaunimo struktūras. Kad 

miestas gali tapti atviresnis įrodo politinis palaikymas ir parama dalyvauti EJS2021, suteikta galia 

patiems kurti programą, konsultuotis ir kreiptis patarimų į politikos formuotojus/vykdytojus. 

Jaunimas pripažįsta, kad iki šiol, jie nebuvo pasitelkti kaip potenciali jėga pokyčių mieste 

inicijavimui. Šių metų darbas EJS2021 atskleidė, kokia neišnaudota galia slypi organizuoto ir 
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neorganizuoto jaunimo sąveikoje, atskirtį patiriančių grupių įtrauktyje, jaunimo ir politikos 

formuotojų bei vykdytojų,  verslo ir jaunimo bendradarbiavime.  

 

Kodėl dalyvaujame? 

Nors jaunimas minimas ne viename strateginiame dokumente, laikomas vienu iš miesto 

strategijos prioritetų, matome, o ir ligšiolinės miesto investicijos rodo, kad tai deklaratyvus 

prioritetas, o ne realybė.  

Nebijome pripažinti, kad Klaipėdai būdingas selektyvus solidarumas, investuojant ir dirbant su 

„patogiais“, taip pat mąstančiais, neišsišokančiais. Jei jaunimas sulaukia dėmesio, tai jis, 

dažniausiai, nukreipiamas į akademinį jaunimą ir tam tikras jaunimo organizacijas. Moksleiviai, 

pavieniui veikiančios organizacijos, individualūs asmenys pasigenda dėmesio, o LGBT+ grupė 

apskritai laikoma „neegzistuojančia“. Nesulaukdami dėmesio jaunimo atstovai natūraliai 

pradeda tiesti tiltus išvykimui.  

 

Norime naikinti įsisenėjusias tradicijas, atkreipti dėmesį į jaunimą, išlipti iš įprasto mąstymo ir 

veikimo. Žinome, kad tai įmanoma pasiekti pasitelkiant Europos jaunimo sostinės vardą, o 

veikiant drauge su partneriais, transformacijos yra neišvengiamos.  

EJS2021 vardo siekiame, norėdami įrodyti, kad jaunimas yra svarbus jaunimo politikos dalyvis ir 

Klaipėdos strategijos formavimas turi būti vykdomas atsižvelgiant į jaunimo poreikius. Titulo 

dėka būtų ugdomos jaunimo kompetencijos, didinamas tarptautiškumas, keičiamas jaunimo ir 

politikų požiūris į jaunimo politiką, išjudinamas JAUNIMO POTENCIALAS. Tikime, kad 

inicijuodami pokyčius Klaipėdos jaunimo politikoje, galime prisidėti ir prie kokybiško Europos 

jaunimo politikos formavimo, keistis įgyta patirtimi. Esame pasirengę būti pirmaujančiu 

Europos jaunimo miestu 2021 m.! Norime tapti kompetentingu jaunimo politikos 

įgyvendinimo centru. 
 
EJS2021 titulas įpareigoja ir suteikia didesnes galimybes skleisti virusą jauniems žmonėms, 
visuomenei ir padėti jaunimui atverti kelią aktyvesniam dalyvavimui įvairiose iniciatyvose, 
pažangių projektų įgyvendinime. 2021 m. Lietuva švęs jaunimo politikos 25-metį. Titulas būtų 
puiki proga šventiškai pradėti 2021 metus ir švęsti kartu su Europa.  
 

Pagrindiniai tikslai ir iššūkiai 

Rengiant EJS2021 paraišką organizuotų strateginių sesijų, susitikimų metu, paaiškėjo, kad 
dauguma dalyvių planuoja išvykti iš Klaipėdos, nes nemato perspektyvų, nesijaučia girdimi ir 
vertinami, miestas yra nepatrauklus ir miręs. 

 

Jaunimo balsas – miestas yra nuobodus, todėl mes išvažiuojame! 
 

Laimėję titulą Jūs įeisit ne tik į 

Klaipėdos, bet ir visos Lietuvos jaunimo 

politikos istoriją. /Jonas Laniauskas, 

Jaunimo reikalų departamento direktorius 
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Pasak jaunimo, miestui labai trūksta aktyvaus gyvenimo pulso, šiuolaikinių, jaunimo poreikiams 
pritaikytų, viešų erdvių, trūksta jaunimui prieinamų renginių ir veiklų įvairovės, egzistuoja 
sezoniškumo problema (dauguma renginių vyksta vasaros metu), yra daug nuostabių, bet 
neišnaudotų vietų, kitos miesto dalys (ne centrinė miesto dalis) yra mirusios, miestas yra 
nuobodus, vyrauja vieno prekybos centro kultūra. 

 

Apibendrinant, pagrindiniai jaunimo identifikuoti iššūkiai: 

1. Mažėjantis gyventojų skaičius, senstantis miestas 
2. Selektyvus solidarumas įtraukiant jaunimą į politikos formavimą 
3. Silpnas gyventojų, ypač jaunimo, socialinis ir pilietinis aktyvumas  
4. Prarastas identitetas, santykis su miestu 
5. Verslumą ir kūrybiškumą puoselėjančios aplinkos stoka 
6. Nuobodus ir nepatrauklus miestas jaunimui 
7. „Nepatogių“ žmonių ir temų engimas 

 
 

Remiantis identifikuotais iššūkiais, formuojama ši EJS2021 matrica:  

Vizija Klaipėda – atskleisto jaunimo potencialo miestas: atviras, bendradarbiaujantis, 
draugiškiausias jaunimui miestas Baltijos jūros regione. 

EJS2021 tikslas Skatinti jaunimą atskleisti potencialą, atrasti ir rinktis miestą, formuojant 
priklausomybės miestui jausmą, kuriant ir palaikant atvirus, bendradarbiavimu 
grįstus santykius.  

 
 
 
 
EJS2021 
priemonės 
 
 
EJS2021 
uždaviniai 

 

Horizontalūs 
prioritetai 

JUNGTYS: bendradarbiavimas ir santykio su miestu kūrimas 
POTENCIALAS: bendra kūryba ir jaunimo sektoriaus stiprinimas 

Rezultatas Atsibundantis ir jaunėjantis miestas, kurį atranda jauni žmonės. 

 
Siekis tapti EJS2021 yra ambicingas žingsnis, bet jaunimas teigia, jog jie pasirengę veikti. Sunkus 
darbas ir galimybė tapti žinomais kaip EJS2021 padarys jaunimą aktyvesnį ne tik Klaipėdoje. Mes 
skatinsime kitus miestus tapti ambicingesniais, net jei darbo vaisių iškart nesimato ir darbas 
reikalauja daug pastangų. Šiais metais Europos jaunimo sostinės iniciatyva yra palaikoma 
platesnės dalies visuomenės ir politikų. Iniciatyva buvo minima mero, Klaipėdos administracijos 

Visuotinis solidarumas

Stiprinti jaunimo 
vaidmenį ir įsitraukimą

į socialinį ir pilietinį 
miesto gyvenimą

Kūrybiškumas ir 
verslumas

Plėtoti jaunimui 
patrauklią ir į jaunimo 
poreikius orientuotą 
kūrybišką ir verslią 

aplinką

Miesto atvirumas ir 
patrauklumas

Kurti atvirą, draugišką 
ir patrauklų miestą 

jaunimui
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direktoriaus metiniuose pranešimuose kaip išskirtinė galimybė miestui ir jaunimui.  
Suvokiame, kad iššūkiams įveikti vien tik EJS vardo neužteks. Jaunų žmonių emigracija - 
kompleksinė problema, jos sprendimui būtinos integruotos priemonės, kitų miesto programų 
pasitelkimas. Tačiau EJS2021 būtų išskirtinai orientuota į jaunimą, skatinant jį rinktis ir atrasti 
Klaipėdą.  
 

 Klaipėdos ekonominio 
proveržio strategija 2030 

Kultūros strategija 2017-
2030 

Europos jaunimo sostinė 
2021 

Vizija Klaipėda 2030 – pasaulinio lygio 
mėlynosios ekonomikos ir 
sparčių sprendimų miestas: 
geriausia vieta gyventi, dirbti, 
ilsėtis ir investuoti Baltijos 
regione. 

Galimybių miestas, kur 
kūrybą inspiruojančioje 
erdvėje gyvena atviri, 
aktyvūs ir kūrybiški žmonės, 
kur suteikiamos sąlygos 
semtis įkvėpimo, kurti ir 
priimti naujus iššūkius, 
atsiverti transformuojančiai 
meno galiai, stiprinti ryšius 
bendruomenės viduje ir su 
pasauliu 

Klaipėda – atskleisto 
jaunimo potencialo 
miestas: jaunimui 
draugiškiausias, atviras, 
bendradarbiaujantis 
miestas Baltijos jūros 
regione. 

Vienijančios 
sąsajos 

Verslumo skatinimas, palankių 
sąlygų verslui, investuotojams ir 
talentams sudarymas 
Švietimo ir mokslo sistemos 
konkurencingumo didinimas 
Esamų ir atvykusių talentų 
poreikiams pritaikyta švietimo 
sistema 
Patrauklus, įtraukiantis ir 
pasiekiamas regiono centras. 

Aktyvios ir kūrybiškos 
bendruomenės telkimas 
Geriausios sąlygos kūrybai ir 
kūrybiniams verslams 
pradėti ir vystyti 
Daugiakultūris, pasauliui 
atviras miestas. 

Jaunimui patraukli ir jo 
poreikius atitinkanti 
kūrybiškumo ir verslumo 
aplinka 
Miesto atvirumas vietos ir 
užsienio jaunimui 
Regioninio ir tarptautinio 
bendradarbiavimo 
stiprinimas. 

Klaipėdos miesto 
strateginis plėtros 
planas 2020-2030 

Aukščiau minimi dokumentai bus integruoti į miesto strateginį plėtros planą 2020-2030. 
EJS2021 veiklos rėmuose numatoma parengti Jaunimo plėtros strategija taip pat bus integruota 
į šį strateginį miesto dokumentą, siekiant koreliacijos, prisidedant prie nuoseklių ir ilgalaikių 
pokyčių jaunimo politikoje.  

 

Ką nuveikėme? 
 

Iš jaunimo organizacijų atstovų sudaryta #chooseklaipeda komanda inicijavo pilotinį 
#chooseklaipeda ambasadorių projektą. Juo siekiama, kad tiek jaunimo organizacijų atstovai, tiek 
jaunimas, nedalyvaujantis formalioje jaunimo struktūroje, galėtų įsitraukti į EJS2021 komandą, 
padaryti jaunimą labiau girdimą, o iniciatyvas matomesnes. Rezultatai mus nustebino. Daugiau 
nei 70 žmonių išreiškė norą prisijungti prie komandos. Su naujomis jėgomis mes gavome ir 
kitokio vėjo, ambasadoriai puikiai įsiliejo į egzistuojančią komandą. Ambasadoriai nori, kad 
pilotinis projektas išsivystytų į individualių asmenų įtraukimo modelį. Jie nebenori būti 
struktūrose, projektinio darbo forma jiems daug patrauklesnė. Ambasadorių projektas patvirtino, 
kad jauni žmonės nori būti miesto dalimi jaunimui svarbiuose procesuose, nori kurti kartu su 
bendraminčiais. Šiame pilotiniame projekte jiems teikiama mentorystė, bet jie patys laisvi siūlyti 
ir vystyti savo iniciatyvas, burtis į komandas, atskleisti savo potencialą.  
 
Ambasadoriai, kartu su jaunimo organizacija „Apskritasis stalas“ reprezentuoja siekį tapti 
Europos jaunimo sostine įvairiuose renginiuose, susijusiuose su jaunimo politika (Lijot vasaros 
akademija, ERB jaunimo tarybos susirinkimai, ES jaunimo konferencija, EYE2018 ir kt.), išnaudoja 
visas galimybes, būti girdimais ir matomais Klaipėdos renginiuose.  
 
Mūsų pasiryžimas ir įsipareigojimas 
 

Visi pripažįstame ir suvokiame, kad nebegalime sau leisti prabangos dirbti kaip buvome įpratę, 
pernelyg ilgai ėjome šiuo keliu, kuris atvedė prie aukščiau įvardintų iššūkių. Todėl EJS2021, 
partnerių ir rėmėjų pagalba esame pasiryžę keisti ir keistis. Visos suinteresuotos šalys 
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(Savivaldybė, jaunimo ir su jaunimo dirbančios organizacijos, jaunimas) pasirengusios skirti 
laiko, pastangų, reikalingų išteklių tam, kad būtų užtikrintas kokybiškas EJS2021 įgyvendinimas 
bei vykdomi pokyčiai atskleidžiant jaunimo potencialą, stiprinant jo balsą, didinant tarptautinės 
veiklos apimtis, plėtojant jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms pritaikytą 
infrastruktūrą, skatinant jaunimo iniciatyvas bei projektus. 
Jaunimas laikosi pozicijos, kad net ir negavus EJS2021 titulo, programoje numatytos veiklos turi 
būti įgyvendinamos. Anot jaunimo atstovų – ne titulas svarbiausia, o ambicijos, ryžtas ir noras 
keisti Klaipėdą, kad ji taptų atvira jaunimui. Pasiryžimą vykdyti veiklas atspindi ir organizuotų 
strateginių sesijų metu išsakyta jaunimo nuomonė – „jei mes nors dalį savo pateiktų idėjų 
įgyvendinsime – Klaipėda taps svajonių miestu, kuriame noriu likti gyventi“. 
 

Įsipareigojimas tęsti darbą po 2021 m. 
EJS2021 pradėtas darbas ir projektai bus tęsiami ir po 2021 m. Siekiame ilgalaikių pokyčių, tuo 
tikslu planuojame: 

1. Parengti ir vykdyti tvarią, įtrauktimi ir realiais vietos jaunimo poreikiais grįstą Jaunimo 

strategiją; 
2. Užtikrinti Agentūros veiklą pasibaigus 2021 m., kuri tęstų pradėtus darbus ir padėtų 

neatrastam potencialui sužibėti; 
3. Sukurti ir išlaikyti atvirumo ir įtraukties principais grįstą Jaunimo Ambasadorių forumą, 

glaudžiai bendradarbiaujantį su politikos formuotojais ir vykdytojais; 
4. Pasiteisinusias praktikas ir projektus integruoti į strateginius miesto planus, o parengtą 

Strategiją į Klaipėdos miesto strateginį plėtros planą 2020-2030; 
5. Kurti pasitikėjimą jaunimu informuojant visuomenę ir politikus apie jaunimo 

pasiekimus; 
6. Užtikrinti jaunimo poreikius atitinkančios infrastruktūros išlaikymą (eksperimentinės 

erdvės) nuosekliai pereinant prie bendro valdymo principų taikymo. 
 

Dar vienas neatskleistas potencialas, kurį norime išnaudoti kaip pokyčių įrankį Šiaurės šalyse 
pateiktas žemiau. Džiaugiamės, jog pagaliau, su Amiens2020 pagalba, titulas pasidarė mobilesnis 
ir keliauja per Europą. Norime prisidėti prie šios praktikos, kad kitos Šiaurės, Baltijos jūros, 
Skandinavijos šalys pamatytų ir įvertintų galimą EJS potencialą.  

 
Siekiame naikinti stereotipus dėl EJS mobilumo, tęsti judėjimo tradicijas ir parodyti, kad ne miesto 
vieta yra lemiamas faktorius, o EJS siekiai, poveikis ir nauda vietos/Europos jaunimui bei 
jaunimo politikos plėtrai. 
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8. EUROPOS JAUNIMO SOSTINĖS PROGRAMA  
 

Pareiškėjas turi pristatyti EJS2021 programą (iki 2000 žodžių). Programa turi derėti su 
ankstesniais skyriais, nurodant kaip įvairios programos sritys gali prisidėti prie tikslų įgyvendinimo 
ir užtikrinti ilgalaikiškumą. Pareiškėjas turi paminėti šiuos dalykus:  

- Programos rengimas ir jaunų žmonių įtraukimas į šį procesą 

- Galimybė jauniems žmonėms kartu kurti/perkurti programą prieš EJS2021 metus ir jų 
metu 

- Inovatyvių projektų pavyzdžiai, galintys išskirti miestą ir jo kandidatūrą 

- Europinė dimensija ir ryšiai su Europos jaunimo politika, pvz., Europos jaunimo strategija. 
Taip pat ryšiai su Europos jaunimo forumo vykdoma politika (jaunų žmonių teisės, 
socialinis ir ekonominis jaunų žmonių įtraukimas, dalyvavimas politikos formavime ir 
bendras valdymas, neformalaus ugdymo ir kompetencijų, įgytų jaunimo organizacijose 
pripažinimas, ir t.t.) 

Jaunimo įtraukimas į programos rengimą 

Siekį tapti Europos jaunimo sostine inicijavo jaunimas. Tiesiogiai ir netiesiogiai (skaičiuojant nuo 
EJS2020 iniciatyvos pradžios), į paraiškos rengimą ir iniciatyvas įsitraukė daugiau nei 500 jaunų 
žmonių, kurie siūlė savo idėjas, kėlė pagrindines problemas, su kuriomis susiduria Klaipėdos 
jaunimas, siūlė galimus sprendimo būdus, rengė EJS2021 programą. 

Ką padarėme 2018 m.?  Kaip tai padarėme?  Rezultatai skaičiais 

Rengėme paraišką  Bendri susitikimai, dirbtuvės, darbo 
grupės susitikimai, pristatymai 
organizacijose, individualūs 
susitikimai su tikslinėmis grupėmis: 
profesinių, vidurinių mokyklų 
mokiniais, studentais, neįgaliųjų 
bendruomene, teatro ir kultūros 
atstovais, jaunimo NVO ir kitomis 
organizacijomis. 

19 susitikimų 

34 pristatymai 

14 darbo grupės susitikimų 

67 ambasadoriai 

526 individualūs asmenys 

Plėtojome tarptautinių, 
nacionalinių, vietos partnerių ratą 

Individualūs susitikimai, 
dalyvavimas renginiuose 

45 partneriai  

Skleidėme žinią apie Klaipėdos 
siekį tapti EJS2021, mezgėme 
ryšius renginiuose 

Regioniniai, nacionaliniai, 
tarptautiniai renginiai  

22 regioniniai renginiai 

7 nacionaliniai renginiai 

14 tarptautinių renginių 

Rinkome idėjas Pateiktos idėjos susitikimų, renginių 
metu ir/arba programėlėje, 
tinklapyje. 

466 idėjos 

Tvirtinome paraišką Vieši pristatymai visuomenėje, 
svarstymai komitetuose ir miesto 
taryboje 

5 pristatymai 

 

Galimybė išreikšti savo nuomonę ar pasiūlyti iniciatyvą įdiegta #chooseklaipeda programėlėje 
ir internetiniame puslapyje. Siekiame, jog kiekvienas galėtų tapti projekto dalimi ir būti išgirstas. 
Nuo pat pradžių EJS2021 programa ir jos įgyvendinimas grindžiamas jaunimo į(si)traukimu ir 
dalyvavimu. Jie yra paraiškos ir EJS2021 programos kūrėjai ir savininkai.  
 
Galimybė kurti drauge 2018-2021 m. 
 
Bendradarbiavimas, jaunimo įtraukimas ir įgalinimas yra kertinės ašys siekiant 
NEATSKLEISTO POTENCIALO išlaisvinimo, tuo pačiu – tai ir miesto tikėjimo savo jaunimu 
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ir jo galia išraiška. Todėl NEATSKLEISTAS POTENCIALAS tampa esminiu EJS2021 
programos principu ir vertybe, neatsiejama jos dalimi.  
Parengta programa - visos EJS2021 komandos, nacionalinių, tarptautinių, vietos jaunimo ir 
jaunimo organizacijų darbas. EJS2021 programa – gyvas darinys, reaguojantis į besikeičiančią 
situaciją, kylančius naujus iššūkius. Pradėto darbo (programos plėtojimo) tęstinumui skirta 
platforma „POTENCIALAS“. 2019-2020 m. programa bus kuriama, detalizuojama, 
adaptuojama bendradarbiaujant su jaunimo ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis, 
neorganizuotu, atskirties grupėms priskiriamu jaunimu, NVO sektoriumi, bendruomenėmis, 
švietimo bei kultūros įstaigomis, jaunimo politikos formuotojais, tarptautiniais, nacionaliniais ir 
regioniniais partneriais.  
EJS2021 komanda kartu su #chooseklaipeda ambasadoriais toliau vykdys susitikimus su 
jaunimo organizacijomis, kitomis suinteresuotomis šalimis, dalyvaus renginiuose pristatydama 
programą, jos tikslus bei drauge ieškos bendradarbiavimo galimybių. Viso projekto 
įgyvendinimo metu bus išlaikoma mobili programėlė su Idėjų banko skiltimi. Jauni žmonės bus 
kviečiami teikti paraiškas ir įgyvendinti projektus remiantis Valdymo dalyje pateiktu 
finansavimo modeliu. Jie taip pat bus įtraukiami į EJS201 aptarimus, diskusijas ir pristatymus. 

 

EJS2021 programa 
 

EJS2021 programa kol kas yra ambicingiausias planas jaunimui ne tik Klaipėdoje, bet ir visoje 
Lietuvoje. Nei vienas Lietuvos miestas nėra investavęs tiek laiko, energijos ir finansų į jaunimą 
ir jo poreikius (neskaitant infrastruktūros projektų). Tikimės ir tikime, kad Klaipėda taps miestu 
pradininku, aktyviai investuojančiu į jaunimą, o jaunimas, savo ruožtu, įrodys, kad investicijos 
kuria ekonominę, kultūrinę, socialinę pridėtinę vertę miestui.  
 

#chooseklaipeda programos sandara 
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JUNGTYS 
Programa siekiama kurti, plėtoti ir išlaikyti tarptautines partnerystes, skatinti aktyvesnį 
Klaipėdos jaunimo organizacijų dalyvavimą tarptautinėje veikloje, tarptautinių projektų 
įgyvendinimą ir keitimąsi patirtimi, didinti tarptautinių iniciatyvų ir renginių skaičių. JUNGTYS 
padės užtikrinti EJS2021 programos įgyvendinimą bendradarbiaujant su buvusiomis EJS 
sostinėmis, vykdant mainus ir vizitacijas, kviečiant juos tapti ekspertais bei konsultantais. 
Suprasdami, kad aplikuojantiems miestams naudinga išgirsti ir sužinoti kokie yra EJS 
pasiekimai, kokie išbandymai laukia, bendradarbiaudami su Europos jaunimo forumu, Europos 
jaunimo sostinių tinklu, skleisime žinią kitoms savivaldybėms, planuojančioms dalyvauti EJS 
konkurse. JUNGTYS pasitarnaus ir kaip santykio su miestu kūrimo platforma: gyvenantys, 
sugrįžę ar atvykę bus kviečiami atrasti savo Klaipėdą, rasti kažką mielo širdžiai ir įsimylėti 
miestą. 
 
Pagrindinės veiklos: 

• EJS2021 atidarymo ir uždarymo renginiai; 
• Ambasadorių tinklas Lietuvoje ir Europoje; 
• Keliaujanti EJS2021 programos ir pasiekimų paroda po Šiaurės šalis; 
• Tarptautinis Festivalis "Niekada negirdėta istorija apie Klaipėdą"; 
• Simboliai miesto svečiams "Pasiimk dalelę Klaipėdos"; 
• Turistiniai maršrutai jaunimui; 
• "Workation" paketai; 

 
Pagrindiniai šios platformos kokybiniai rodikliai: augantis Klaipėdos, kaip ambicingos jaunimo 
politikos lyderės, žinomumas Lietuvoje ir užsienyje; žmonių, teigiamai vertinančių Klaipėdą, 
skaičius. 
 
POTENCIALAS 

Tolimesnis bendradarbiavimas ir EJS2021 programos kūrimas paremtas šia gebėjimų stiprinimo, 
projektų, iniciatyvų bei bendradarbiavimo platforma. 2019–2020 m. “POTENCIALAS” 
organizuos gebėjimų stiprinimo veiklas (seminarai, vizitacijos, stovyklos, dirbtuvės) jaunimo 
organizacijoms, #chooseklaipeda ambasadoriams, kitoms suinteresuotoms šalims, siekiant 
konkretizuoti ir įgyvendinti programoje numatytas veiklas. Ypatingas dėmesys bus skiriamas 
atskirties grupių dalyvavimui programos įgyvendinime.  
 

Šia platforma taip pat siekiama stiprinti jaunimo organizacijų ir jaunimo darbuotojų 
kompetencijas dirbant su "Y", "Z" kartos atstovais, pasirenkant tinkamas darbo formas ir būdus. 
Sustiprintos kompetencijos prisidės prie aktyvesnio Klaipėdos jaunimo organizacijų įtraukimo į 
projektinę veiklą ir sudarys pagrindą šių organizacijų finansinio tvarumo užtikrinimui. 
Pagrindinės veiklos: 

• Tarptautinis/nacionalinis Jaunimo koordinatorių suvažiavimas; 

• On-line konsultacijų bankas; 

• Tarptautinės gebėjimų stiprinimo veiklos „Potencialo“ dalyviams; 
 

Pagrindiniai platformos kokybiniai rodikliai: stiprėjantis jaunimo organizacijų sektorius (20% 
augantis: projektų sk. jaunimo organizacijose, savanorių sk., jaunimo organizacijų vykdomų 
veiklų sk.); 10% augantis jaunų žmonių, kurie po mokslų pasirinko Klaipėdą, skaičius. 
 
VEIK 

Nors jaunimo politika aiškiai reglamentuota, įgyvendinama kaip horizontalus prioritetas, iki šiol 
neturime struktūruoto, reguliaraus, realaus jaunimo įtraukimo į su jaunimu susijusių klausimų 
nagrinėjimą, modelio. Atskirties grupių, neorganizuoto jaunimo įtraukimas apskritai beveik 
neegzistuoja. Platforma skirta ne tik šių problemų sprendimui, bet ir jaunų žmonių sudominimui 
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politika, aktyvaus pilietiškumo, solidarumo, savanorystės skatinimui. 

 Dialogai Solidarumas 

Pagrindinės veiklos: • Jaunimo politikos plėtros 
strategijos rengimas  
• Jaunimo Ambasadorių forumo 

kūrimas 
• #Chooseklaipeda ambasadorių 

programa 
• Motyvacinė ir kompensacinė 

sistema asmenims, savanoriškais 
pagrindais dalyvaujantiems miesto 
politiniame bei pilietiniame gyvenime 
• „Jaunimas Savivaldybėje“ 
• Klaipėdos jaunimo dalyvavimo 

Europos jaunimo politikos renginiuose 
rėmimas 
• Struktūrinio dialogo iniciatyvos 

• Daugiafunkcinio centro 
įkūrimas jaunimo organizacijų 
veiklos skatinimui 
• Savanorystės skatinimo sistemos 
sukūrimas 
• „Jaunimo laivas“ (jaunimo 
organizacijų laivų paradas) 
• Tarptautinis Savanorystės ir 
Solidarumo festivalis 
• Humanitarinės pagalbos 
iniciatyvos palaikant kaimynines 
šalis 
• Tarptautinis forumas 
"Neįgaliųjų integracija švietimo 
įstaigose: kur mes esame ir kur 
turėtume būti?" 

Pagrindiniai šios platformos kokybiniai rodikliai: augantis Klaipėdos jaunų žmonių politinis 

raštingumas (20% augantis jaunų žmonių dalyvavimas viešojo administravimo procesuose; 10% 
aktyvėjantis jaunimo balsavimas rinkimuose; augantis vietos, nacionalinės ir tarptautinės 

jaunimo politikos suvokimas ir pripažinimas (50% jaunų žmonių žino savo teises ir pareigas; 
40% išaugęs jaunimo pasitenkinimas vykdoma jaunimo politika; 30% išaugęs visuomenės 
suvokimas, kas yra jaunimo politika; didėjantis finansavimas jaunimo politikos vykdymui (nuo 
0,92% iki 2,5%); augantis savanorystės, NVO prestižas ir savanoriaujančių jaunų žmonių sk. 

(30% išaugęs savanoriaujančių jaunų žm. sk.). 
 
KURK 

Atvirumas kitoniškoms, neįprastoms idėjoms sprendžiant aktualiausius miesto iššūkius bei jų 
finansavimas, pozityvaus požiūrio į verslininkystę formavimas, galimybė klysti ir mokytis, 
bendradarbiauti ir kurti yra šios programos platformų pagrindas. 

 LYDERYSTĖ „Out of the box“ (KŪRYBA) 

Pagrindinės veiklos: • Tarptautinės socialinio 
verslumo iniciatyvos 
sprendžiant miestui aktualius 
iššūkius 

• Jaunimo, NVO teikiamų 
paslaugų mugės verslui, 
politikams 

• Jaunimo informavimo 
kampanijos pozityvaus 
požiūrio į verslininkystę 
formavimui 

• Geidžiamiausio darbdavio 
jaunimui apdovanojimai 

• Bendri verslo, neįgaliųjų 
bendruomenės susitikimai-
diskusijos, pristatant sėkmės 
istorijas, integruojant 
neįgaliuosius darbo vietoje 

• Kūrybinių, 
bendradarbiavimu grįstų, 
jaunimo iniciatyvų 
finansavimas 

• Inovacijų laboratorijos 
• Tarptautinis kūrybiškumo 

festivalis 
• Tarptautinis mimų festivalis 

Pagrindiniai šios platformos kokybiniai rodikliai: 10% išaugęs jaunimo dalyvavusio EJS2021 
veiklose apsisprendimas kurti verslą; 10% išaugęs verslo atvirumas neįgaliems; 20% išaugęs 
jaunimo bendradarbiavimas kūrybinėje srityje. 
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ATSKLEISK 
Jaunimo tradicijų kūrimas, saugios ir jaunimo poreikius atitinkančios erdvės, kuriamos 
konsultuojantis su jaunais žmonėmis, nuobodžių miesto vietų transformacija į traukos objektus, 
patrauklus ir visus metus gyvas miestas, visuomenės atvirumo ir sąmoningumo ugdymas, 
saugios terpės bręsti visiems suteikimas, švietimas lyčių lygybės klausimais – būtent tam, skirtos 
šios programos platformos. Galimybė ir saugi erdvė atsiskleisti yra pamatinė šios programos ir 
jos platformų vertybė. 
 

 ERDVĖS ŠIAURĖ-PIETŪS SPALVOS 

Pagrindinės 
veiklos: 

• Jaunimui atviros 
24/7 
infrastruktūros 
kūrimas 

• Tarptautinės 
dirbtuvės „Naujos 
nepatrauklių 
erdvių istorijos“ 

• Eksperimentinių, 
pop-up erdvių, 
pritaikytų jaunimo 
poreikiams, 
vystymas 

• Bendruomenės 
susirinkimai 
"Miegok po 
žvaigždėmis" 

• Bendruomenių 
iniciatyvos 
periferinėse miesto 
dalyse 

• BMX, riedutininkų 
festivaliai 

• „Šiaurės vėjų“ 
kaitų ir burlenčių 
stovyklos vaikams 
ir jaunimui 

• Profesionalios 
pagalbos 
konsultacinis 
centras LGBTQI 
bendruomenei 

• Pirštų kūrėjų 
koncertai  

• Socialinės 
kampanijos ir 
eksperimentai 
atvirumo kultūros 
puoselėjimui 

• Kampanija 
"Moterys lyderės" 

• „Gatvės kultūros“ 
savaitė 

Pagrindiniai šios platformos kokybiniai rodikliai: sukurtos ir įveiklintos ne mažiau kaip trys 
jaunimo erdvės; 40% augantis jaunimo pasitenkinimas miesto infrastruktūra; didėjantis erdvių 

patrauklumas (40% išaugęs kūrybinių iniciatyvų skaičius periferijoje); 40% augantis jaunimo 
pasitenkinimas laisvalaikio veiklomis; augantis visuomenės sąmoningumas ir atvirumas (20% 
mažėjanti visuomenės homofobija; 20% išaugęs jaunimo atskirties grupių saugumo jausmas); 
10% augantis jaunų žmonių, po mokslų liekančių mieste, sk. 
 
Preliminarus programos tvarkaraštis pateikiamas priede Nr. VI.  
 
EJS2021 programos, projektų ir iniciatyvų įgyvendinimui numatomas taikyti finansavimas 
aprašytas Valdymo dalyje.  
 
Strateginės iniciatyvos 
 
Jaunimo strategijos rengimas. Klaipėda neturi ir niekada neturėjo jaunimo strategijos 
atspindinčios miesto jaunimo poreikius ir lūkesčius. Rengiant veiklos planus vadovaujamasi 
nacionalinio lygmens prioritetais, kurie ne visada sutampa su vietos jaunimo poreikiais. Todėl 
projekto metu numatoma parengti strategiją, pirmiausia vadovaujantis „iš apačios į viršų“ 
principu, kuri bus integruota į Klaipėdos miesto strateginį plėtros planą 2020-2030.  
 
Jaunimo Ambasadorių forumas. Jaunimo balso stiprinimui, suteikiant jam erdvę, įrankius, 
galimybes ir paramą siekiant įsitraukimo ir dalyvavimo pilietiniuose procesuose, bus kuriamas 
Jaunimo ambasadorių forumas, veikiantis kaip vietos jaunimo bei jaunimo organizacijų sąjunga 
glaudžiai bendradarbiaujanti ir reguliariai susitinkanti su politikos formuotojais ir vykdytojais. 
Forumas bus atviras vietos jaunimui, nepriklausomai nuo jo padėties ar priklausymo jaunimo 
struktūroms. 
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Lietuvos jaunimo sostinės iniciatyva - pirmoji tokio pobūdžio iniciatyva Lietuvoje, orientuota į 
jaunimą. Šiuo projektu siekiama atskleisti kiekvieno Lietuvos miesto iniciatyvas jaunimo 
politikoje, sudaryti sąlygas plėtoti ir užtikrinti jaunimo į(si)traukimą į politinį, socialinį, 
ekonominį, kultūrinį miesto gyvenimą. 
 
„Workation“ paketai (darbas ir atostogos vienu metu) siekiant į miestą pritraukti tarptautinius, 
nacionalinius partnerius, atsakingus už jaunimo politikos vykdymą siūlant vieną mėn. darbo 
vietą perkelti į Klaipėdą. 
 
Profesionalios pagalbos konsultacinis centras LGBTQI bendruomenei - pirmasis tokio 
pobūdžio centras ne tik Klaipėdoje, bet ir Lietuvoje. Šio centro būtinybę įrodo, ne tik 
homofobinių patyčių mastas, bet ir LGBTQI bendruomenės išsakytos individualios patirtys.  
 
Eksperimentinis atvirumo kultūros inkubatorius vienintelis plataus pritaikomumo švietėjiškai 
veiklai produktas. Saugios terpės „kitokiems“ bręsti neužteks, kad didėtų visuomenės 
sąmoningumas. Kuriamas inkubatorius, taikant VR technologijas, švieslentes, hologramas, 
statistines/palyginamąsias lenteles, leis pabūti kito kailyje (pvz. neįgaliųjų judėjimas mieste, 
patyčių aukos statusas ir galimos pasekmės). Kuriamu inkubatoriumi siekiama „įempatinti“ 
asmeninį potyrį būnant LGBT, užsieniečiu, moterimi diskriminuojančioje darbo rinkoje, vyru, 
patiriančiu smurtą šeimoje, neįgaliuoju mieste, parduotuvėje ir pan.  
 
Numatomi EJS2021 kiekybiniai rodikliai suplanuoti atsižvelgiant į programos veiklas: 
 

 

  

   

Bendradarbiavimas su LGBTQI 
Į EJS2021 programą įtraukta nacionalinė LGBT* organizacija bei Apeirono teatras, siūlantis 
saugią erdvę Klaipėdoje kur renkasi LGBT ir ją palaikanti bendruomenė. Šis teatras, vienintelė 
organizacija Klaipėdoje turinti ryšius ir pasitikėjimą LGBT bendruomenės tarpe, todėl jie 
pasitelkiami kaip pagrindiniai platformos „Spalvos“ vykdytojai, bendradarbiaujant su 
Nacionaline LGBT* teisių organizacija LGL, Lietuvos žmogaus teisių centru, kitomis 
organizacijomis. Bendradarbiaujant bus vykdomos edukacinės, socialinės veiklos, prisidedant 
prie saugios terpės LGBT bendruomenei bręsti kūrimo, visuomenės atvirumo ir sąmoningumo 
didinimo. 
 
 

1000 
savanorių 

500 000 
svečių 

> 70 
partnerių 

> 200 
gebėjimo 

stiprinimo 
veiklų 

2.5 mln. 
informuotų 

žmonių 

400 
renginių 
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Bendradarbiavimas su neįgaliųjų organizacijomis 
Paraiškos rengimo metu #chooseklaipeda komanda bendradarbiauja su Klaipėdos kurčiųjų 

jaunimo organizacija. Klaipėdos kurčiųjų jaunimo organizacija tęs dalyvavimą EJS2021, padės 
pritraukti menininkus ir pirštų kūrėjus iš Rusijos bei Suomijos bendriems koncertams, įtrauks 
kurčiuosius į programos įgyvendinimą. 
Diskutuojant su neįgaliųjų organizacijų atstovais, bendru sutarimu nuspręsta, jog veiklose 
nereikia skatinti atskirties organizuojant tik vienai ar kitai grupei tinkančius renginius, o būtina 
laikytis integracinio požiūrio.  
 
Europinė dimensija ir ryšiai su Europos jaunimo politika 
 
Spręsdami pagrindinius iššūkius, su kuriais susiduria Klaipėda pasitelksime gerąsias 
tarptautinių draugų ir kolegų praktikas. Tarp jų mes taip pat matome EJS tinklą, EJF, kitas 
skėtines jaunimo organizacijas.  
 
Europinė dimensija grindžiama: 
Europos pilietiškumo ir solidarumo skatinimu, dalinantis mūsų ir tarptautinių partnerių patirtimis, 
keičiantis know-how su daugiau patirties turinčiais partneriais, palaikant savanorystės idėją, 
skatinant jaunų žmonių mobilumą ir tarpkultūrinį mokymąsi.  
Įgyvendindami EJS2021 programą, siekiame kurti ir plėtoti patikimą abipusiai naudingą 
bendradarbiavimą ir partnerystę su įvairiais partneriais visoje Europoje ir už jos ribų vykdant 
gerosios praktikos vizitus, bendrus švietimo renginius, kultūrinius mainus ir kt.  
EJS2021 nagrinėjame Europines temas, tokias kaip savanorystė ir savanoriškos veiklos 
pripažinimas, švietimas, jaunimo įtraukimas į politinį ir pilietinį gyvenimą, dalyvavimas 
rinkimuose, darbas su pažeidžiamomis grupėmis ir jų integracija į miesto gyvenimą, kokybiškos 
įsidarbinimo galimybės jaunimui, saugios jaunimo erdvės, žmogaus ir jaunimo teisės ir jų 
užtikrinimas, darnaus vystymosi tikslai. 

 

EJS2021 veiklos tiesiogiai siejasi su ES jaunimo strategija, ypač Dalyvavimo (per struktūrinio 
dialogo skatinimą, įtraukimą į politikos plėtros iniciatyvas, ambasadorių forumo kūrimą ir pan.) 
ir Savanorystės veiklomis (savanorystės skatinimas, savanorystės modelio kūrimas, 
savanorystės patirties pripažinimas). Siekiame sudaryti daugiau ir lygių galimybių visam 
jaunimui švietimo sistemoje bei darbo rinkoje, skatinti jaunimo aktyvų pilietiškumą, socialinę 
aprėptį ir solidarumą įsitraukiant į bendruomenę bei tampant realiais pokyčių įgyvendintojais. 
Prisidėjimą prie SDG tikslų (4, 8, 11 ir 16) įgyvendinimo atspindi mokymosi visą gyvenimą 
galimybių skatinimas; sąmoningumo apie tvarios ekonomikos svarbą didinimas;  darnaus 
ekonomikos augimo skatinimas; visiško ir našaus užimtumo, kokybiškų darbo vietų kūrimo 
skatinimas, plėtojant jaunimo verslumo ir kūrybiškumo kompetencijas, įgyvendinant 
edukacines programos veiklas. 
 
9. VALDYMAS  
 

Pareiškėjas turi aiškiai apibūdinti EJS2021 valdymo struktūrą, nurodydamas (a) struktūrą ir (b) 
įgaliojimus įgyvendinimo komandai. Pareiškėjas turi nurodyti jaunų žmonių bei savivaldybės 
vaidmenis šioje struktūroje ir sprendimų priėmimo galių pasiskirstymą. Turi būti aiškiai nurodyta 
kaip bus priimami sprendimai ir kas bus už juos atsakingas. Esant poreikiui atskirame priede 
galima pateikti valdymo struktūros schemą. Pareiškėjas taip pat turėtų nurodyti savo 
įsipareigojimą bendradarbiauti EJS2021 laikotarpiu, įskaitant: 

- Reguliarių koordinavimo susitikimų su Europos jaunimo forumu organizavimą 

- Pilnu etatu dirbančio techninio EJS2021 biuro įsteigimą 

- Vietos lygmeniu veikiančio programos komiteto, kuriame dalyvautų vietos jaunimo 
organizacijų jaunimo atstovai, sukūrimą 
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- Bendradarbiavimą su kitomis jaunimo struktūromis vietos, regiono ir nacionaliniu 
lygmenimis, pavyzdžiui, nacionaline jaunimo taryba 

- Bendradarbiauti su buvusiomis, dabartinėmis ir būsimomis EJS  
Pareiškėjas turėtų paskirti bent vieną konkretų kontaktinį asmenį bendravimui su Europos 
jaunimo forumu, kuris dirbs EJS2021 pasirengimo, vykdymo ir vertinimo metu (iki 1500 žodžių). 

Organizacinė EJS2021 struktūra paremta jaunimo ir jaunimo atstovų dalyvavimu formuojant ir 
rengiant EJS paraišką bei programą. 

EJS2021 projekto valdymas grindžiamas trimis, glaudžiai bendradarbiaujančiomis 
suinteresuotomis šalimis:  
 

 
 
Bendras tokio bendradarbiavimo tikslas – investuoti į jaunimą, sudaryti sąlygas dalyvauti 
miesto politikos formavime, skatinti ir palaikyti jų iniciatyvas, užtikrinti, kad jaunimo balsas 
būtų girdimas. 
 
 
EJS2021 techninis biuras 
Klaipėdos miesto savivaldybė, laimėjimo atveju, įsipareigoja įsteigti techninį biurą (Agentūrą) 
EJS2021 įgyvendinimui. Biuras bus naudojamas pradėtiems darbams tęsti, palaikyti užmegztus 
ryšius su vietos, regiono, nacionaliniais bei tarptautiniais partneriais ir Forumu. Agentūra, 
atsakinga už EJS2021 veiklą bus įsteigta vadovaujantis galiojančiais LR teisės aktais, bet ne vėliau 
kaip iki 2019 m. vidurio. Jos steigėjai - Klaipėdos miesto savivaldybė (50 proc.) ir savivaldybės 
jaunimo organizacijų taryba (50 proc.). Iki tol, siekiant maksimaliai efektyviai išnaudoti laiką, 
pradėtus darbus vykdys sudaryta darbo grupė – laikinoji taryba, laikantis valdymo struktūroje 
numatyto sprendimų priėmimo lygmens principų, užtikrinant proceso skaidrumą ir efektyvumą 
bei lygiateisį jaunimo dalyvavimą.  
 
 

“Iniciatyva dalyvauti EJS konkurse kilo jaunimui. Jie 
“privertė” savivaldybę susiimti. Jaunimas tiesiog negali būti 
eliminuotas iš valdymo proceso” – Judita Simonavičiūtė, 
Klaipėdos mero pavaduotoja 

EJS2021 siūlomų 
įrankių ir strateginių 

miesto ambicijų 
dermė. 

 

Programos 
įgyvendinimas, 
sprendimų 
priėmimas, 
visapusiškas 
įstaigos 
valdymas, 
projekto 
koordinavimas. 

Finansavimas 
ir projekto 

monitoringas 
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Agentūros (techninio biuro) valdymo struktūra ir įgaliojimai 
 

 

Taryba 

Nariai (9) 6 visuotinio susirinkimo deleguoti asmenys: iš Klaipėdos miesto 
savivaldybės (ne daugiau nei 3), jaunimo organizacijų (3) bei 3 
nepriklausomi jaunimo atstovai.  

Funkcijos Projekto koordinavimas, strateginių sprendimų priėmimas, įstaigos 
valdymas ir priežiūra, procesų koordinavimas, direktoriaus tvirtinimas. 

Programos 
atrankos 
komitetas 

Nariai 5 jaunimo atstovai, renkami viešo konkurso būdu bei 2 steigėjų deleguoti 
atstovai (iš kiekvieno po 1). 

Funkcijos Užtikrinti tinkamas ir skaidrias programos atrankos procedūras. Programos 
atrankos komitetas teikia siūlymą dėl projektų/iniciatyvų finansavimo 
Agentūros direktoriui, remiantis reitinguotų projektų/iniciatyvų sąrašu 
pagal kokybės vertinimą, informacija apie paraiškas pateikusių organizacijų 
finansinius ir administracinius gebėjimus, esant reikalui, ir paraiškų turiniu. 
 
Projektų atranka 
Projektų paraiškos, atitikusios administracinį vertinimą (vertina programos 
atrankos komitetas) perduodamos ekspertams kokybiniam vertinimui.  

Ekspertai 

Nariai Nepriklausomi ekspertai, atrenkami viešo konkurso būdu, pagal turimas 
kompetencijas.  

Funkcijos Atlieka projektų/iniciatyvų kokybinius vertinimus. Teikia siūlymus 
programos atrankos komitetui. 
Ekspertai turi būti nešališki, nesusiję su institucijomis, pateikusiomis 
paraiškas. Visi ekspertai pasirašo nešališkumo ir konfidencialumo 
deklaracijas. Kiekvieną projektą vertina du ekspertai. Vertinimo balams 
išsiskyrus daugiau kaip 30 proc., programos atrankos komitetas deleguoja 
trečią ekspertą. 

Direktorius Funkcijos Agentūros ir EJS2021 atstovavimas, metinių veiklos planų ir ataskaitų 
teikimas, agentūros darbo organizavimas, komandos formavimas, rėmėjų 
paieška. Atrenkamas skelbiant tarptautinį konkursą. 

Agentūra 
„RinkisKlaipėda“ 

Nariai Viešo konkurso būdu įdarbinta administravimo komanda. 

Funkcijos Finansų valdymas, projektų valdymas, koordinavimas, tarptautiniai ir 
regioniniai ryšiai, rėmimas, išorinių finansavimo šaltinių pritraukimas, 
viešieji ryšiai, informacinių sistemų koordinavimas, administravimas, 
viešieji pirkimai. 

Steigėjai 

Taryba 

Direktorius 

Programos atrankos 

komitetas 
Ekspertai 

Administratorius 

Komunikacijos 

vadovas 
Projektų vadovas 

Programų 

koordinatoriai 

Finansininkas 

Programų ir projektų vykdytojai 

Sprendimų 
priėmimo lygmuo 

Vykdymo lygmuo 
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EJS2021 vykdymo 
lygmuo 

Forma Projektų ir programų vykdytojai 

Nariai Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, jaunimo atstovai, švietimo, 
kultūros, meno ir kt. institucijos suinteresuotos EJS2021 programos 
įgyvendinimu.  

Funkcijos EJS2021 programos projektų inicijavimas ir vykdymas, ataskaitų teikimas. 

 
EJS2021 valdymo struktūra orientuota į aktyvų jaunimo įtraukimą, suteikiant jiems teisę priimti 
sprendimus, įtraukiant juos į EJS2021 pasiruošimo ir vykdymo procesus. Tarybų, komitetų bei 
administravimo komandos formavimas bus grindžiamas lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
principais.  
Į projekto įgyvendinimą bus įtrauktos ir kitos jaunimo organizacijos, NVO, bendruomenės, 
individualūs jauni asmenys. Jie galės teikti paraiškas finansavimui gauti, dalyvaus vykdomuose 
tyrimuose, prisidės prie programos veiklų įgyvendinimo. EJS2021 programos įgyvendinimas 
bus atviras visoms organizacijoms, prisidedančioms prie patrauklesnės aplinkos jaunimui 
kūrimo. Nes tik jaunų žmonių, jaunimo organizacijų prisidėjimo ir palaikymo dėka Klaipėda 
siekia EJS2021 vardo. 
 
EJS2021 programos vadyba  
Pagrindinės programos vadybos sritys: 
 

Jauni žmonės į EJS2021 rengimą ir įgyvendinimą galės įsitraukti kaip Tarybos, Komiteto nariai, 
programos vertintojai. Jauniems žmonėms bus sudaryta galimybė išreikšti savo nuomonę bei 
poreikius, pateikti pasiūlymus sukurtoje mobilioje programėlėje „Idėjų bankas“, jie bus 
kviečiami teikti paraiškas savo idėjų, skirtų EJS2021, įgyvendinimui, dalyvaus EJS201 
aptarimuose, diskusijose ir pristatymuose. 
 
EJS2021 programos finansavimas 
Siekiant užtikrinti jaunimo sugeneruotų idėjų įgyvendinimą (pateikta virš 300 idėjų, padedančių 
kurti patrauklesnį miestą jaunimui, kurios pateikiamos priede Nr. VII), naujų ir programoje 
numatytų veiklų įgyvendinimą bus taikoma 5 finansavimo modelių sistema:  
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1. Dalyvavimas sudarant biudžetą („participatory budgeting“): “Idėjų banke” ar naujų 
pateiktų idėjų finansavimas įtraukiant bendruomenę (ypač jaunimą), kuriam 
finansavimo galės prašyti ir individualūs asmenys, neformalios grupės. Visuomenė bus 
kviečiama išreikšti savo nuomonę ir nuspręsti, kurios idėjos yra įdomiausios. Agentūra 
atsakinga už viešo balsavimo organizavimą, sutarčių su idėjos vykdytojais pasirašymą, 
monitoringą.  

2. Dalinis projektų finansavimas: didesnio nei II finansavimo modelio sumos 
reikalaujantys projektai teikiami pagal atvirus kvietimus teikti paraiškas remiantis 
EJS2021 veiklos kryptimis. Dalyvavimas atviras visos Europos jaunimui. Agentūra 
atsakinga už kvietimų paskelbimą, pateiktus projektus vertina išoriniai ekspertai. 
Atrinkti projekto vykdytojai atsakingi už projekto įgyvendinimą, ataskaitos pateikimą. 

3. Ko-finansavimas: finansavimą gavusių nacionalinių ir tarptautinių projektų ko-
finansavimas (padengiant organizacijų nuosavą indėlį). 

4. Prisidėjimas: papildomas finansavimas kasmetiniams renginiams, kuriuos vykdo 
įvairios Klaipėdos organizacijos ir įstaigos ir kurie dera su EJS2021 programa, užtikrinant 
jaunimo įtraukimą. 

5. Rėmimas: Šis finansavimo modelis remiasi nacionalinių ir tarptautinių organizacijų 
pasiūlymais ir bendromis iniciatyvomis (iniciatyvos turės būti susijusios su EJS2021 ir 
prisidėti prie programos įgyvendinimo). Šis modelis taip pat numatys dalinį kasmetinių 
renginių, susitikimų, asamblėjų, kongresų, kuriuos Klaipėdoje organizuos nacionalinės 
ir tarptautinės organizacijos, finansavimą. 

 
Pagrindiniai kriterijai dalyvavimui EJS2021 programoje, teikiamiems projektams bus grindžiami 
programos tikslų atitikimu, ypatingai skatinant tarptautinį bendradarbiavimą, atskirties grupių 
įtraukimą, jaunimui aktualių temų nagrinėjimą, partnerystes, tarpsektorinį bei tarpsritinį 
bendradarbiavimą.  
 
Parengiamieji ir koordinaciniai susitikimai 
 
Siekdama kokybiško EJS2021 įgyvendinimo Klaipėdos komanda yra pasiruošusi mokytis iš 
gerųjų patirčių, kuriomis gali pasidalinti Europos jaunimo forumas. Tuo tikslu numatoma 
organizuoti reguliarius koordinacinius susitikimus. 
Miestas įsipareigoja glaudžiai bendradarbiauti su Forumu, paskirti atsakingus kontaktinius 
asmenis, operatyviai reaguoti į Forumo užklausas ir prašymus, sudaryti tinkamas sąlygas 
koordinacinių susitikimų su Forumu ir nacionaline jaunimo taryba organizavimui, projekto 
pasirengimo, vykdymo bei vertinimo laikotarpiu.  
 
Bendradarbiavimo su jaunimo struktūromis rezultatai  
 

➢ Su nacionalinėmis organizacijomis aptartos asamblėjų, kasmetinių suvažiavimų 
organizavimo galimybės Klaipėdoje (2020-2021 m.) – įtrauktos į EJS2021 veiklos 
programą. Nacionaliniai partneriai palaiko ir išreiškia norą prisidėti, kad 2021 m. 
Klaipėda būtų jaunimo susitikimų vieta. Tuo tikslu 2020 m. LIJOT planuoja rengti savo 
regioninių, nacionalinių ir jaunimo organizacijų narių susitikimą, o 2021 m. organizuoti 
vasaros ir rudens asamblėjas Klaipėdoje. Šie susitikimai – puiki platforma, leidžianti 
prisidėti prie pokyčių jaunimo politikoje, o taip pat viešinti EJS2021. 

 
➢ Kartu su Lijot sutarta, jog tiesiogiai Agentūros valdyme nacionalinio lygmens institucijos 

nedalyvaus, tačiau teiks išorinių ekspertų paslaugas, reikalingą konsultacinę pagalbą, 
padės bendradarbiaujant su užsienio partneriais. 
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➢ Užmegzti ryšiai su Kauno kultūros sostinės 2022 komanda, aptartos bendradarbiavimo 
galimybės. Kaunas 2022 komanda kvies EJS2021 komandą į susitikimus su ekspertais, 
kuriuose bus kalbama apie efektyvios komandos būrimą ir efektyvų projektų valdymą. 
Kartu su jais bus plėtojamos jungtinės jaunimo gebėjimų stiprinimo iniciatyvos, kurioms 
daug dėmesio skiriama ne tik EJS2021 programoje, bet ir Kaunas 2022 jaunimo 
programoje „Kylantis Kaunas“. 

 
➢ Siekiant EJS2021 sklaidos, ryšių su užsienio ir Lietuvos jaunimu plėtojimo su Nacionaline 

jaunimo taryba, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga derinama galimybė steigti 
informacinius taškus Lietuvoje bei užsienyje (naudojantis EURODESK tinklu, lietuvių 
jaunimo sąjungų ir bendruomenių būstinėmis, turizmo ir informacijos centrais, 
bibliotekomis ir pan.).  

 
➢ 2019-2021 m. bendradarbiaujant su Baltijos miestų Sąjunga, LSS, BSSSC ir kitais miestais 

partneriais, sėkmės atveju sutarta organizuoti įvairius renginius, susitikimus, darbo 
grupes, asamblėjas. 2019 m. rugsėjo m. Klaipėdoje numatomas pirmasis partnerinis 
renginys - BSSSC organizuojama konferencija. 

 
➢ Euroregionas Baltija (ERB) bus pasitelktas plėtojant bendras tarpregionines iniciatyvas 

su šiaurės šalimis, keičiantis gerąją praktika lyčių lygybės, LGBT+ gerinimo, DVT 
integravimo srityse. 2019 m. Klaipėda pirmininkaudama ERB, kels tarpregioniniu lygiu 
aktualius jaunimo politikos klausimus, ieškos inovatyvių sprendimo būdų.  

 
Visi aukščiau įvardinti partneriai prisideda ir prisidės prie detalaus programos turinio 
formavimo savo atstovaujamose srityse, padės užtikrinti EJS2021 programos regioniškumą bei 
tarptautiškumą.  
 
Bendradarbiavimas su buvusiomis, esamomis ir būsimomis sostinėmis 
 
Norėdama stiprinti jaunimo politikos tarptautiškumą, perimti gerąją užsienio šalių patirtį, 
vadovautis pasiteisinusiomis praktikomis Klaipėda bendradarbiaus su EJF ir jos nariais, kvies 
juos į renginius, esant poreikiui kreipsis ekspertinės/konsultacinės pagalbos. Europos Jaunimo 
Forumas, Europos Jaunimo Sostinių tinklas bei nacionalinio lygmens jaunimo politikos 
formuotojai bus kviečiami tapti Rinkis Klaipėdą agentūros išoriniais ekspertais, vertinti EJS2021 
programos įgyvendinimą, su jais bus konsultuojamasi aktualiais jaunimo politikos plėtros, 
pasiteisinusių procesų integravimo klausimais. 
Laimėjimo atveju,  siekiant perimti gerąsias patirtis, numatoma organizuoti buvusių EJS sostinių 
vizitacijas. Tikime, kad buvusių sostinių lankymas yra svarbus norint tinkamai pasirengti 
programos įgyvendinimui, mokytis iš klaidų, perimti pasiteisinusius procesus. 
 
EJS2021 titulas įpareigoja tinkamai atstovauti miestą, jos žmones, ypatingai jaunimą. Suvokiame, 
kad titulas įpareigoja dalintis patirtimi su miestais, dar tik pretenduojančiais tapti Europos 
jaunimo sostine ir siekti pokyčių jaunimo politikoje. Klaipėda įsipareigoja dalyvauti EJS tinkle, 
dalintis turima informacija, pasiekimais, patirtimi bei išmoktomis pamokomis. 
 

10. KOMUNIKACIJA IR PASIEKIAMUMAS 
 

Pareiškėjas turėtų apibūdinti EJS2021 komunikacijos strategiją, apimant, bet neapsiribojant (iki 
1000 žodžių):  

- Tikslinių grupių analizę ir jiems skiriamas žinutes 

- Numatomas komunikacijos priemones 
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- Komunikacijos planą, įskaitant preliminarų pagrindinių komunikacijos momentų ir įvykių 
tvarkaraštį bei aiškias vietos, nacionalinio ir Europinio lygio sąsajas  

- Įsipareigojimą naudoti oficialų EJS logotipą kaip vizualų metų identitetą 

- Galimą oficialią titulo perdavimo ceremoniją, dalyvaujant buvusioms ir būsimoms EJS. 

Žemiau pateikiamos komunikacijos strategijos gairės. Laimėjimo atveju numatoma parengti 
detalią komunikacijos strategiją bei 5 metų veiklos planus. Įvertinant veiklos apimtis numatomas 
ir išorės tiekėjų pasitelkimas. 
Kadangi EJS2021 siekiama atviro miesto visiems, atitinkamai tam bus pritaikyti EJS2021 
komunikacijos kanalai ir priemonės (silpnaregiams, kurtiesiems, socialinės atskirties žmonėms, 
migrantams, užsieniečiams ir kt.). 
 
Komunikacijos tikslai: 

• Pristatyti Klaipėdą kaip EJS2021 ir EJS iniciatyvą kaip platformą ir įrankį jaunimo 
politikos pokyčiams; 

• Pristatyti Klaipėdą kaip atvirą miestą jaunimo potencialui skleistis; 

• Aktyvizuoti  jaunimą VEIKTI ir dalyvauti socialiniame, pilietiniame gyvenime; 

• Pristatyti naujas jaunimo verslumo ir kūrybiškumo galimybes ir kurti teigiamą 
verslininkystės įvaizdį;  

• Pristatyti Klaipėdą kaip VISIEMS atvirą miestą, kur skatinama ats(sis)kleisti savo 
individualumą/išskirtinumą, kurti jaunimui draugiškas erdves; 

 
Tikslinių grupių analizė ir jiems skirtos žinutės 
 

INDIVIDUALUS 
LYGMUO 

Žinutės 

JAUNIMAS (14-35) 

Moksleiviai, studentai Tapk Klaipėdos ambasadoriumi ir veik: savanoriauk, balsuok, kurk savo miestą 
Rinkis Klaipėdą mokslams, kurk verslą 
2021 m. švęskime jaunimo susitikimų vietą Klaipėdoje 

Dirbantis jaunimas  Savo pavyzdžiu skatink verslumą, tapk mentoriumi, savanoriauk  
Veik, balsuok, įsitrauk į patrauklaus ir atviro miesto kūrimą 

NEET Kurk savo gyvenimą Klaipėdoje: pradėk verslą, karjerą, savanoriauk. 

LGBTQI Atsiskleisk ir padėk Klaipėdai tapti atvira nustumtoms grupėms, atskleisk savo 
unikalumą, gauk profesionalią pagalbą, burkis į bendruomenę. 

Įvairių negalių 
jaunimas 

Įsitrauk, kelk savo problemas, kurk patogų, atvirą miestą. 

Etninės mažumos, 
užsieniečiai 
Klaipėdoje 

Prisidėk kuriant visoms kultūroms atvirą miestą. 

Neorganizuotas 
jaunimas, neformalios 
jaunimo grupės 

Veik, kurk, atskleisk savo potencialą; tapk jaunimo ambasadoriumi, aplikuok ir sukurk 
šventę 2021 m.  

Jaunos šeimos  Būk aktyvus ir įsitrauk, kurk patrauklų miestą sau ir savo vaikams 

Užsienio lietuvių 
jaunimas 

Tapk EJS2021 ambasadoriumi, kartu skleiskime EJS žinią Šiaurės, Baltijos jūros regiono, 
Skandinavijos šalių jaunimui, kartu išnaudokime istorinį šansą Lietuvai tapti jaunimo 
politikos lydere Baltijos regione. 

Užsienio jaunimas Klaipėda yra EJS2021, susitikime ir kurkime jaunimo politiką, švęskime jaunystę.  

VISUOMENĖ 

Miesto bendruomenė Klaipėdą rinktis verta, didžiuokis miestu ir jo jaunimu, švęsk EJS2021. 
Būk atvira, priimk kitokius, išgirsk jaunimą. 
Įsitrauk į platformas ir savo kompetencijomis sustiprink jaunimą. 

Lietuvos gyventojai Rinkis Klaipėdą, jaunimo susitikimų vietą. 

 
ORGANIZACIJOS 

Jaunimo organizacijos Bendradarbiauk, įsitrauk 
Plėtok savo kompetencijas, perimk know-how, stiprink jaunimo organizacijas, 
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padėk Klaipėdai tapti jaunimo politikos kompetencijos centru.  

Su jaunimu dirbančios 
organizacijos, jaunimo 
darbuotojai, kultūros, 
švietimo įstaigos, NVO 

Tapk EJS2021 partneriu, padėk įgyvendinti programą, kartu kurkime atvirą ir 
draugišką miestą jaunimui. 

Verslas Palaikykite, remkite ir įsitraukite į programos įgyvendinimą, tapkite mentoriais, 
padėkite ugdyti verslų, kūrybišką, novatorišką jaunimą.  
Padėkite pritraukti ir išlaikyti jaunimą Klaipėdoje. 

Tarptautinės su jaunimu 
dirbančios organizacijos, 
jaunimo politiką 
vykdančios/formuojančios 
įstaigos 

Klaipėda, įgyvendindama EJS2021 programą, tampa kompetentingu jaunimo 
politikos įgyvendinimo centru. 
Bendradarbiaukim, vienykim Europos jaunimą; 

Šiaurės šalių jaunimo 
tarybos, tinklai ir sąjungos 

Klaipėdos EJS2021 tai istorinė pergalė visoms Šiaurės, Skandinavijos šalims, 
dirbkime kartu, kad titulas taptų įrankiu jaunimo politikai vystytis, tobulėti, kad 
EJS2021 mobilumo tradicijos tęstųsi. 
Dalinkitės savo gerąja patirtimi darbe su jaunimo atskirties grupėmis, skleiskime 
pažangą ir gerąją patirtį Baltijos šalyse ir Europoje. 

Lietuvos ambasados, 
konsulai užsienyje 

Klaipėdos tapimas EJS2021 – istorinė pergalė Klaipėdai ir Lietuvai. 
Klaipėdos dėka EJS2021 pajudėjo į Šiaurę, įsitraukite užmezgant ryšius su užsienyje 
gyvenančiais klaipėdiečiais.  

Užsienio ambasados 
Lietuvoje 

Padėkite skleisti žinią apie EJS2021 savo šalių jaunimui. 

NUOMONĖS FORMUOTOJAI 

Miesto politikai EJS2021 titulas, tai unikali galimybė pokyčiams jaunimo politikoje, kuriant 
patrauklų, atvirą, bendradarbiaujantį miestą. Nepraleiskite šito šanso, tai įrankis 
stabdyti drastišką jaunimo emigraciją.   
Klaipėda atvira veikliam, aktyviam, iniciatyviam jaunimui, atverkite savo duris, 
įsileiskite jaunimo balsą į sprendimų ir miesto vystymosi klausimų svarstymą ir 
priėmimą. 

Nacionaliniai politikai, 
nuomonės lyderiai 

EJS2021 - istorinė pergalė Klaipėdai ir Lietuvai skatinant pokyčius jaunimo 
politikoje, kuriant ją atvirą visam jaunimui.  

Žiniasklaida EJS titulą į Lietuvą parvežusi Klaipėda siekia kurti atvirą, draugišką, 
bendradarbiaujantį miestą visam jaunimui. 

 
Komunikacijos strategijos dalys ir preliminarios komunikacijos priemonės (detalesnė 
informacija pateikiama priede Nr. VIII): 

Dalys  Priemonės Lygmuo 
Pasirengimas  Vietos Nacionalinis Tarptautinis 

Komunikacijos planas    

3 integruotos komunikacijos kampanijos pagal 
programos kryptis 

   

Tinklapis    

Socialiniai tinklai    

Kiti nuosavi kanalai    

Įvedimas Viešas pristatymas    

PR (spaudos konferencijos, temos medijai)    

Įvaizdinė 

kampanija, kuria 
visoms tikslinėms 
grupėms 
siunčiama pagr. 
žinutė - Klaipėda – 
Europos jaunimo 
sostinė 2021. 

Reklama    

PR    

Pristatymai Lietuvoje ir užsienyje    

Atidarymo ceremonija    

3 pagrindinių 
krypčių (VEIK, 
KURK, 

Reklama (TV, spauda, radijas, naujienų portalai, 
socialiniai tinklai, lauko reklama, SEO, video, banerių 
kampanija) 
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ATSKLEISK) 
integruotos 
komunikacijos 
kampanijos 

PR (temos žiniasklaidoje, pristatymai, el. laiškai, 
tiesioginiai/asmeniniai susitikimai/kvietimai, 
naujienlaiškiai, dalyvavimas nacionaliniuose ir 
tarptautiniuose renginiuose, live transliacijos, 
informacija specializuotuose forumuose, ambasadorių 
tinklas, bendros kampanijos/partnerystės, lipdukai 
“Atviri LGBT”, jungimasis prie miesto ir Lietuvos 
delegacijų vykstant į pristatymus tikslinėse šalyse, 
dalyvavimas strateginiuose jaunimo politikos 
renginiuose ir integracija į programą įvairiais 
formatais, iniciatyvos Europiada, Tall ships race metu, 
rezultatų ir pokyčių pristatymai, „pusryciai“ su užienio 
šalių ambasadomis, mentorystės promo kampanija, 
atvirų durų dienos savivaldybėje, iš Klaipėdos kilusių 
autoritetų įtraukimas į ambasadorių programą, 
spaudos konferencijos, interviu inicijavimai miesto, 
regioninėje, nacionalinėje ir tarptautinėje 
žiniasklaidoje, EJS2021 pasiekimų paroda mieste, 
identiteto formavimo kampanija „Mano širdis 
priklauso Klaipėdai“, mimų paradas 2020 m. sostinėje 
kviečiant švęsti 2021 m. jaunimo metus Klaipėdoje) 

   

Atributika: skrajutės jaunimo susibūrimo vietose, 
kavinių tinkluose, centruose, spausdinta medžiaga, 
lipdukai „Aš EJS dalis“ ir kt. 

   

 

• Grafinis ženklas - LOGOTIPAS 

2017 m. sukurtas bendras viso Klaipėdos jaunimo prekės ženklas 

(anglų ir lietuvių kalbomis), kuris jau yra naudojamas ir 

atpažįstamas ir pripažįstamas kaip miesto jaunimo ženklas ir bus 

naudojamas tolimesniuose etapuose.  

Logotipe įprasmintas Klaipėdos siekis burti jaunimą. Jūrinis 

mazgas atspindi bendradarbiavimo, santykių svarbą, draugystę, 

#chooseklaipeda jungia visus, nepaisant lyties, amžiaus, tautybės, 

įsitikinimų ir religinių pažiūrų. 

 

 

 

 

 

• Kampanijos veidas – MIMAS, nes: 

 Atviras, universalus, suprantamas visoms kalboms ir 
kultūroms. 

 Istorinė reikšmė – vienas iš Klaipėdos teatro vadovų, 
F.Morohnas, buvo didis mimas. 

 Priklauso visiems, kaip ir EJS2021, ne konkretaus žmogaus 
ar organizacijos veidas, o priklausantis visiems. 
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• Socialiniai tinklai 

 

 
@chooseklaipeda 

 

Google play/itunes – 

chooseklaipeda 

 

 

www.chooseklaipeda.lt 

 

@chooseklaipeda 

 

Planuojame: 

 
  

 

Vykdant komunikacijos strategiją bus bendradarbiaujama su EJF, informuojant dėl pagrindinių 
renginių, koordinuojamos komunikacijos veiklos.  
 

Preliminarus pagrindinių komunikacijos momentų ir įvykių tvarkaraštis 

 

Logotipai 

Oficialūs EJS ir EJS2021 logotipai bus naudojami visos EJS2021 komunikacijos metu. 

Įsipareigojimas naudoti oficialius EJS ir EJS2021 logotipus bus numatytas EJS2021 finansuojamų 

projektų sutartyse. Logotipai bus naudojami komunikaciniuose leidiniuose, ataskaitose, 

straipsniuose, dalyvių sąrašuose, kituose su EJS2021 susijusiuose dokumentuose.  
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Titulo perdavimo ceremonija 

 
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija ir jaunimo organizacijos yra pasirengusios 
organizuoti EJS2021 uždarymo renginį 2021 m. ir naujos EJS titulo perdavimo ceremoniją 
bendradarbiaujant su Europos jaunimo forumo atstovais, buvusiomis ir būsimomis EJS, vietos 
ir nacionaliniais partneriais. 
 
11. PASIRENGIMAS EUROPOS JAUNIMO SOSTINEI  
 

Pareiškėjas turėtų apibūdinti aiškų veiksmų planą, lydintį iki pat 2021 m. (iki 700 žodžių). Šioje 
skiltyje turėtų būti nurodyti pagrindiniai miesto pasirengimo etapai, aiškiai nurodomi darbai, kurie 
vyks 2019 ir 2020 metais, įskaitant gebėjimų stiprinimo veiklas. 

EJS2021 įgyvendinimo etapai 

 
2018 m. LŪKESČIAI: laikotarpis, skirtas Europos jaunimo sostinės 2021 programos sudarymui, 
partnerysčių formavimui, bendruomenės supažindinimui su siekiu tapti Europos jaunimo 
sostine 2021 metais. 
 
2019 m. ĮSITRAUKIMAS: numatomas Agentūros steigimas ir komandos suformavimas, 
komunikacijos strategijos parengimas ir visuomenės informavimas apie Klaipėdos tapimą 
EJS2021, Europos jaunimo sostinių gerosios praktikos perėmimas, partnerysčių plėtojimas ir 
bendrų projektų vystymas.  

• 2019 m. rengiama Jaunimo politikos plėtros strategija, kurią numatoma parengti iki 
2020 m.  

• 2019 m., konsultuojantis su EYF, EJS tinklu, nacionaliniais partneriais rengiamas ir 
diegiamas struktūruotas, reguliarus ir realus jaunimo įtraukimo į su jaunimu susijusių 

klausimų nagrinėjimą modelis (Jaunimo ambasadorių forumas).  

• Šiais metais Klaipėda pirmininkaus Euroregionui Baltija. Klaipėdoje lankysis 
tarptautinio lygio politikai iš Baltijos jūros regiono, taip pat tie, kurie sprendžia jaunimo 
politikos klausimus, 2019 09 mėn. Klaipėdoje vyks BSSSC konferencija, prie šių veiklų 
įgyvendinimo prisidės ir #chooseklaipeda komanda.  

• 2019 m. rinkimų (prezidento, Europos parlamento) laikotarpis, todėl daug dėmesio bus 
skiriama pilietiškumo iniciatyvų įgyvendinimui.  

• 2019 m. Klaipėda, bendradarbiaudama su regioninėmis ir nacionalinėmis jaunimo 
organizacijomis (Lijot, JRD, JTBA) įsitrauks ir prisidės prie Europos jaunimo savaitės 
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iniciatyvos. 

• 2019–2020 m. organizuojamos gebėjimų stiprinimo veiklos per “POTENCIALAS” 
platformą jaunimo organizacijoms, #chooseklaipeda ambasadoriams, kitoms 
suinteresuotoms šalims, siekiant detalizuoti ir įgyvendinti programos tvarkaraštyje (žr. 
priedas Nr. VI) numatytas veiklas.  

 

  
 
 
2020 m. KILIMAS: pasirengimo ir pilotinių projektų įgyvendinimo, tarptautinių partnerysčių 
plėtojimo, savanorystės prestižo stiprinimo, vizualaus miesto dizaino kūrimo jaunimo rankomis 
laikotarpis.  

• Iki 2020 m. numatomas Jaunimo politikos plėtros strategijos parengimas ir 
integravimas į Klaipėdos miesto strateginį plėtros planą 2020-2030. 

• Startuos Lietuvos jaunimo sostinės iniciatyvos viešinimas.  

• Pirmieji kvietimai teikti paraiškas pagal numatytas platformas ir pilotinių veiklų 
įgyvendinimas, siekiant pasirengti 2021 m. SKRYDŽIUI. 

• Tiek 2020 m., tiek vėliau daug dėmesio bus skiriama politinio raštingumo veikloms: 
diskutuojant su jaunais žmonėmis pastebėta, kad jie nelabai žino, kaip galėtų įsitraukti ir 
dalyvauti politikos formavimo procese, nežino, kad egzistuoja tokios struktūros kaip 
savivaldybės jaunimo reikalų taryba, Jaunimo reikalų taryba ir jie turėtų būti tarpininkai, 
per kuriuos keliami svarbūs jaunimo klausimai. Jaunimui trūksta žinių ir apie Europos 
jaunimo forumą, vaidmenį Europos jaunimo politikoje, apskritai apie jaunimo politiką, 
jaunimo teises ir pareigas. Tikime, kad sąmoninga, politiškai raštinga visuomenė, kuriai 
sudaromos galimybės išreikšti save, pristatyti savo nuomonę yra pagrindas kokybiškai 
jaunimo politikos plėtrai. 

• 2020 m. numatomas visuomenės, jaunimo, politikos formuotojų ir vykdytojų 
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supažindinimas su jaunimo politika kaip horizontaliuoju prioritetu, siekiant užtikrinti 
ilgalaikius pokyčius jaunimo politikoje. 

• Tęsiamos gebėjimų stiprinimo veiklos per “POTENCIALAS” platformą. 

 
 
2021 m. SKRYDIS: partneryste grįstos EJS2021 programos įgyvendinimas.  
 
2022 < POKYČIAI: Po visų EJS2021 renginių būtina įvertinti nuveiktus darbus: rengti ataskaitas, 
ieškoti tolimesnių bendradarbiavimo galimybių su jaunimu. Bus siekiama išsaugoti 
susiformavusias ar dar besiformuojančias jaunimo tradicijas ir norą dalintis išmoktomis 
pamokomis.  
Siekiant ir toliau remti jaunimo politiką, veiklą, tradicijas, bus parengta jaunimo tvarumo 
strategija, kuri bus pristatoma baigiamųjų EJS2021 renginių metu. Šia veikla siekiama užtikrinti 
bendruomenės ir politikų paramą tolimesniems jaunimo judėjimams ir iniciatyvoms. 
 
Jaunimo vaidmuo procese 
 
Klaipėdos dalyvavimas Europos jaunimo sostinės konkurse nuo pat pradžių grindžiamas 
jaunimo įsitraukimu. Jaunimas inicijavo dalyvavimą konkurse, sudarinėjo programą, dirbo ties 
paraiškos stiprinimu, dalyvavo ir dalyvauja regioniniuose, nacionaliniuose ir tarptautiniuose 
projektuose, pristato Klaipėdos siekį tapti Europos jaunimo sostine 2021. Jaunimo organizacijų 
(26) palaikymo raštai – tai jų pasižadėjimas jungtis į veiklas, užtikrinant jaunimo įtraukimą į 
tolimesnį programos kūrimą ir įgyvendinimą. EJS2021 valdymo struktūra taip pat grįsta jaunimo 
dalyvavimu ir įsitraukimu į sprendimų priėmimą. Europos jaunimo sostinės projektas – tai, visų 
pirma, jaunimo projektas, tad natūralu, kad iniciatyvų ir veiklų įgyvendinimas – jaunimo 
rankose. 
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12. VERTINIMAS 
 

Pareiškėjas turėtų pateikti vertinimo proceso aprašymą (laiko skalę, dalyvius, taikymo sritį ir 
formatą, galimus indikatorius), vertinant EJS2021 pasiekimus bei įsipareigojimą pateikti galutinę 
EJS2021 ataskaitą. (iki 500 žodžių). 

EJS2021 vertinimas apima stebėseną ir vertinimą. 

 

Už stebėseną atsakinga Agentūra. Stebėsenos vykdytojai: jaunimo organizacijos, EJS2021 

ambasadoriai. Stebėsenos pagrindas 8 dalyje įvardintų kiekybinių rezultatų pasiekimas.  

Stebėsenos tikslai: 
• Laiku nustatyti potencialius organizacinius, su turiniu susijusius trūkumus, 

apribojimus ir priimti reikiamus sprendimus; 
• Įvertinti turimų išteklių pakankamumą ir efektyvumą; 
• Įvertinti nustatytų EJS2021 tikslų ir rodiklių pasiekimą; 

Metodai: dalyvių sąrašai, projektų vertinimo ataskaitos, nuotraukos, monitoringo vizitai, 

projektų/iniciatyvų vykdytojų susitikimai.  

Kas 6 mėn. numatoma pristatyti stebėsenos rezultatus EJS tarybai, suinteresuotomis šalims bei 

jaunimo organizacijų atstovams. Skaidrumo ir matomumo užtikrinimui numatoma sukurti ir 

atviroje erdvėje įrengti interaktyvią stebėsenos sistemą, kurioje nuolat atsinaujintų informacija, 

susijusi su pagrindiniais EJS2021 kiekybiniais rodikliais.  

 

EJS2021 programos vertinimui numatomas išorinių paslaugų įsigijimas. Privalomas 

reikalavimas: į vertinimo procesą įtraukti programos vykdytojus, jaunimą.  

Sėkmės indikatorių pasiekimo įvertinimui, numatoma kasmet vykdyti tyrimus, pradedant 2019 

ir užbaigiant 2022 m. 2019 m. tyrimo duomenys bus naudojami kaip atspirties taškas EJS2021 

pokyčių vertinimui. 

Kasmet rezultatų pristatymui bus organizuojami vieši pristatymai-aptarimai su miesto (ir 

ypatingai jaunimo) bendruomene.  

Į vertinimą planuojama įtraukti EYF, EJS tinklą, kurie turės galimybę vertinti EJS2021 

pasiekimus, lyginant su buvusiomis sostinėmis.  

Preliminarus poveikio vertinimo planas 
 Sėkmės indikatoriai Įrankiai 

POVEIKIO VERTINIMAS 

VEIK 

Augantis Klaipėdos jaunų žmonių 
politinis raštingumas (20%) 

Jaunimo ambasadorių forumo, JRT 
pateiktų ir priimtų pasiūlymų skaičius 

Jaunimo balsavimo rinkimuose aktyvumo 
duomenys 

Projekto dalyvių apklausa prieš ir po 
EJS2021 veiklų, siekiant įvertinti pilietinio 
raštingumo pokyčius 

Vietos, nacionalinės ir tarptautinės 
jaunimo politikos suvokimo ir 
pripažinimo augimas 

Visuomenės nuomonės tyrimas 

Savivaldybės planavimo dokumentai, 
siekiant įvertinti ar didinamas jaunimo 
politikai skirtas biudžetas. 

Jaunimo pasitenkinimo vykdoma jaunimo 
politika reitingas 

Augantis savanorystės, NVO 
prestižas ir savanoriaujančių jaunų 
žmonių sk. (30%) 

Tyrimo ir statistiniai duomenys 

KURK 
Augantis EJS2021 veiklose 
dalyvavusio jaunimo apsisprendimas 

EJS2021 dalyvių apklausa  
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kurti verslą (10%) 

Augantis verslo atvirumas neįgaliems 
(10%) 

Neįgaliųjų užimtumo statistiniai 
duomenys 
Įmonių, integruojančių neįgaliuosius į 
darbo rinką, skaičius 

Augantis bendradarbiavimas jaunimo 
kūrybinėje srityje (20%) 

Partnerysčių projektų jaunimo kūrybinėje 
srityje skaičius, jaunimo organizacijų 
apklausa 

ATSKLEISK 

Sukurtos ne mažiau kaip trys jaunimo 
erdvės 

Sukurtos infrastruktūros užimtumas 

Augantis jaunimo pasitenkinimas 
miesto infrastruktūra (40%) 

Jaunimo pasitenkinimo miesto 
infrastruktūra reitingas (apklausa) 

Augantis kūrybinių iniciatyvų, 
renginių skaičius periferijoje (40%) 

Renginių statistika 

Didėjantis pasitenkinimas laisvalaikio 
veiklų pasiūla (40%) 

Jaunimo pasitenkinimo laisvalaikio 
veiklomis reitingas 
Subkultūras atstovaujančių renginių ir 
juose dalyvaujančių asmenų skaičius 
(monitoringo duomenys) 

Augantis visuomenės sąmoningumas 
ir atvirumas (20%) 

Homofobinių patyčių statistika švietimo 
įstaigose (tyrimas) 
Visuomenės tolerancijos tyrimas 
Fokus grupės apklausa 

Jaunų žmonių, po mokslų liekančių 
mieste, procentas 

Aukštųjų mokyklų duomenys 

JUNGTYS Augantis Klaipėdos kaip ambicingos 
jaunimo politikos lyderės žinomumas 
Lietuvoje ir užsienyje 

Jaunimo politikos pristatymų/gerosios 
patirties perėmimų skaičius  
Į Klaipėdą atvykstančių 
organizacijų/asmenų skaičius gerosios 
praktikos perėmimui  
Tarptautinių jaunimo iniciatyvų, projektų 
skaičius 

Augantis žmonių, teigiamai 
vertinančių Klaipėdą, skaičius (20%) 

Miestiečių ir turistų nuomonės apklausa 
Turizmo sk. statistika 
Žinučių, susijusių su Klaipėda skaičius 
socialiniuose tinkluose.  

POTENCIALAS Stiprėjantis jaunimo organizacijų 
sektorius (20%) 

Aktyviai veiklą vykdančių jaunimo 
organizacijų statistika, susitikimai su 
jaunimo organizacijomis 

Augantis jaunų žmonių, kurie po 
mokslų pasirinko Klaipėdą skaičius 
(10%) 

Aukštųjų mokyklų duomenys 

 

Detalesnė informacija bei vertinimo proceso tvarkaraštis pateikiamas priede Nr. IX. 

 
Savivaldybė įsipareigoja pateikti galutinę ataskaitą, kurią numatoma parengti 2022 metų antrą 
ketvirtį (anglų ir lietuvių kalbomis). Ji bus pristatyta vykdytojams, rėmėjams, partneriams ir 
pateikta Europos jaunimo forumui. Siekiant užtikrinti įgyvendintos EJS2021 programos ir 
panaudotų lėšų skaidrumą ataskaita bus viešai skelbiama EJS2021 tinklalapyje. Be to, galutinė 
ataskaita gali būti naudingas įrankis kitoms savivaldybėms, planuojančioms teikti paraiškas 
Europos jaunimo sostinės vardui gauti. 
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13. TVARUMAS  
 

Pareiškėjas turėtų apibūdinti, kokios EJS metų išliekamosios vertės ir ilgalaikio poveikio siekia, 
ypač poveikio kultūrinės, socialinės, politinės ir ekonominės plėtros srityse, kokios jos sąsajos su 
Europine dimensija. Pareiškėjas turėtų atskleisti kaip poveikis siejasi su išsikeltais tikslais, 
motyvacija ir programa (iki 1000 žodžių). 

EJS2021 programos įgyvendinimo vizija: Klaipėda – atskleisto jaunimo potencialo miestas: 
atviras, bendradarbiaujantis, jaunimui draugiškiausias, miestas Baltijos jūros regione. 
Atsižvelgiant į aukščiau įvardintus iššūkius, motyvaciją, siekiame: 
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Atviras, bendradarbiaujantis, draugiškas miestas ilgalaikėje perspektyvoje prisideda prie 
glaudžių, tarpusavio supratimu grįstų santykių plėtojimo, jautimosi svarbia miesto dalimi, noro 
būti savo miesto ambasadoriumi ir noro likti bei kurti mieste, kuriame tavo balsas girdimas, esi 
matomas ir vertinamas nepriklausomai nuo to, kokiai grupei priklausai.  
 
Ilgalaikio poveikio užtikrinimui, EJS2021 programos sandara paremta identifikuotais iššūkiais, 
kurių sprendimas grindžiamas numatytais veiksmais, užtikrinančiais laukiamus rezultatus bei 
poveikį.  
 
Viena pagrindinių problemų, su kuria susiduria Klaipėda: besitraukiantis ir senstantis miestas, 
suvokiame, kad tik EJS2021 dėka visų iššūkių neįveiksime. Todėl EJS2021 pagrindinis dėmesys 
skiriamas pokyčiams, kuriant atvirą, gyvą, patrauklų miestą, kuriame gera veikti, kurti, 
atsiskleisti visiems. Tuo tarpu, siekiant užtikrinti, kad augtų žmonių, pasirenkančių Klaipėdą 
skaičius, būtinas ir ekonominės miesto gerovės kūrimas, investicijos į formalųjį švietimą, verslo 
aplinkos gerinimą, kokybiškas ir orias sąlygas užtikrinančius pragyvenimo šaltinius, kūrybinių 
verslų augimą. EJS2021 programos rėmuose tik dalinai atspindimi pokyčiai šiose srityse, tačiau 
kolektyvinėmis Klaipėda 2030, Kultūros strategija 2030 pastangomis, bus siekiama prisidėti prie 
ekonominės miesto gerovės kūrimo. Siekiant užtikrinti EJS2021 pokyčių tvarumą, diskutuojant 
su politikos formuotojais ir vykdytojais, nutarta EJS programoje numatytą parengti Jaunimo 

politikos plėtros strategiją integruoti į strateginius miesto planus (Strategija 2020-2030).  
 
Poveikis, kurio tikimės: 

• Europos Komisijos duomenimis, nacionalinio biudžeto lėšų dalis, tenkanti jaunimui 
Lietuvoje – viena mažiausių Europoje. Analogiška situacija yra ir savivaldybėse. Šiuo 
metu Klaipėdos m. savivaldybės biudžeto dalis, tenkanti vienam jaunimo atstovui 
sudaro 1,54 Eur. (2018 m.). EJS2021 siekiama užtikrinti savivaldybės skiriamo biudžeto 
augimą jaunimo politikos vykdymui nuo 0,92% iki 2,5%. Tuo tikslu, numatoma vykdyti 
jaunimo veiklos rezultatų ir pasiekimų pristatymą politikos formuotojams ir 
vykdytojams, organizuoti bendrus susitikimus ir diskusijas keliant ir pristatant jaunimui 
aktualius iššūkius, didinti suvokimą apie jaunimo politiką ir jos svarbą visuomenėje. 
Augančios investicijos į jaunimo sektorių viena iš priemonių kuriant glaudžius 
tarpusavio santykius, atskleidžiant, kad jaunimas – vienas iš miesto prioritetų. 

• Jaunimo organizacijų gebėjimo platforma, vykdomi tarptautiniai mokymai, teikiamos 
konsultacijos prisidės prie stiprėjančio jaunimo organizacijų sektoriaus, jų gebėjimų 
save išsilaikyti ir užtikrinti tvarų augimą.  

• Klaipėda žinoma, kaip svarbus partneris ambicingos jaunimo politikos įgyvendinimo 

srityje. Šio poveikio pasiekimas grindžiamas sukurta ir veikiančia sistema, užtikrinančia 
jaunimo įtraukimą į visą politikos formavimo ciklą; įsitraukimu ir aktyviu dalyvavimu 
tarptautiniuose jaunimo politikos tinkluose; sustiprintais regioninio, nacionalinio ir 
tarptautinio bendradarbiavimo ryšiais įgyvendinant EJS2021 programą. 

• Augantis savanorystės prestižas užtikrinamas diegiant savanorystės skatinimo sistemą, 
ko pasekoje, auga savanorių skaičius, o dėl savanorystės metu įgytų naujų kompetencijų, 
užtikrinamas efektyvesnis įsiliejimas į darbo rinką. 

• Gerėjanti atskirties grupių (LGBTQI, neįgalieji, etninės mažumos ir kt.) padėtis ir 
psichologinė situacija užtikrinama sudarant jiems galimybes įsitraukti į programos 
įgyvendinimą, sukuriant saugias erdves bręsti ir kalbėti, vykdant visuomenės 
sąmoningumo didinimo kampanijas. 

• Stiprėjanti Jaunimo reikalų tarybos pozicija ir vaidmuo, užtikrinama investuojant į jos 
narių kompetencijas, sudarant galimybes perimti gerosios patirties praktikas, diegiant 
motyvavimo/kompensacinę sistemą.  
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• Miesto atvirumas „kitokiems“ grindžiamas vykdomomis edukacinėmis kampanijomis, 
kurioms miesto politikai nebijo skirti finansavimo, nebijo kalbėti, diskutuoti 
„nepatogiomis temomis“. 

• #chooseklaipeda ambasadorių projektas prisideda prie santykio su miestu kūrimu, 
augančiu pasididžiavimu savo miestu, noru būti savo miesto ambasadoriumi, 
nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos.  

 
Išliekamoji vertė: 

• Sukurtos ne mažiau kaip 3 eksperimentinės, jaunimo erdvės, kuriose jaunimui 
sudaromos galimybės bendradarbiauti, kurti ir įgyvendinti socialinius, kultūrinius, 
pilietinius projektus; 

• Jaunimo ambasadorių forumas veikia ir po EJS2021 kaip nuosekli, struktūruota jaunimo 
balso girdėjimo sistema, prisidedanti prie selektyvaus solidarumo praktikos naikinimo ir 
realaus jaunimo į(si)traukimo į politikos formavimą; 

• Veikiantis eksperimentinis atvirumo kultūros inkubatorius užtikrina tolimesnį 
visuomenės švietimą ir ugdymą plačiomis, pasaulietinėmis temomis, didėjantį 
visuomenės atvirumą „kitokiems“; 

• Konsultacinis centras LGBTQI bendruomenei funkcionuoja kaip nuolat veikianti 
profesionalios pagalbos platforma, saugi erdvė, žmonėms, ieškantiems savo tapatybės;  

• Parengta ir įgyvendinta Lietuvos jaunimo sostinės iniciatyva prisideda prie regioninės 
jaunimo politikos pokyčių. Iki 2023 m. Lietuvos jaunimo sostinės vardas suteiktas ne 
mažiau kaip 2 Lietuvos miestams. „Lietuvos jaunimo sostinės“ iniciatyva perkelta į 
nacionalinį lygmenį ir kiekvienais metais remiama atsakingos ministerijos. 

 
Rengiantis, įgyvendinant bei pasibaigus EJS2021 pagrindinis tikslas bus siekti pokyčių aukščiau 
įvardintose srityse. Siekiant pokyčių, EJS2021 programoje numatomas skirtingų grupių 
įtraukimas ir dalyvavimas (ne tik jaunimo), programos vystymas, įgyvendinimas, aktyvi 
komunikacija nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. 
Sėkmingiausi renginiai, iniciatyvos, turėję didžiausią susidomėjimą bus įtraukti į savivaldybės 
jaunimo politikos plėtros programą. Projekto įgyvendinimo metu sukaupta patirtimi bus 
dalinamasi su partneriais ir suinteresuotosiomis šalimis, siekiant padėti susiduriantiems su 
panašiais iššūkiais. 
 
Tikimės ir žinome, kad veikdami bendrai, išlaisvindami turimą potencialą galime tapti miestu, 
kuris visiems žinomas kaip ambicingas ir lyderiaujantis kokybiškame jaunimo politikos 

įgyvendinime. 
 
EJS2021 vardu siekiama prisidėti prie teigiamo valdžios narių požiūrio į jaunimą ir jaunimo 
politiką formavimosi. Pastebime, kad šis požiūris jau keičiasi darant dalykus kitaip, siekiant 
pokyčių. Pasirengimas EJS2021 įrodė, kad siekdami pokyčių, negalime koncentruotis į vieną ar 
kelias jaunimo organizacijas. Pokyčiams reikia viso jaunimo sutelktumo, supratimo, ryžto ir 
atsidavimo. Mūsų požiūris ir siekis dirbti ne dėl naudos sau, bet dėl miesto ir jaunimo gerovės, 
pelnė politikų, atskirties grupių pasitikėjimą. 
 
Kartu su partneriais, kolegomis, rėmėjais turime 4 metus padėti tvirtą pagrindą ir stiprinti 
jaunimo balsą plėtojant miestą, atveriant galimybes pokyčiams jaunimo politikoje. Tikime, kad 
EJS2021 vardas prisidės prie žinios, kad Klaipėda tai miestas, kuriame kiekvienas gali rasti savo 
vietą. 
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14. A. PRELIMINARUS BIUDŽETAS 
 

Pareiškėjas turėtų pateikti preliminarų EJS2021 biudžetą. Biudžetas turi būti nuoseklus 
pareiškėjo pasiūlytos programos požiūriu ir tiesiogiai susietas su planuojama veikla. 
 
Pareiškėjas turėtų aiškiai nurodyti įsipareigojimus, priskiriamus savivaldybei ir biudžeto 
padidėjimus, susijusius su EJS2021 vykdymu. Pareiškėjas turėtų pateikti biudžetą, kuriame būtų 
nurodytos išlaidos kiekvienai numatytai veiklai bei konsoliduotą biudžetą, rodantį visą Europos 
jaunimo sostinei 2021 m. skiriamą sumą. 
 
Todėl reikia nurodyti biudžeto pasiskirstymą nurodant: 

- Išteklius 

- Pajamas 

- Paskirstymą 
Jei reikia, pareiškėjas prieduose gali pateikti detalesnį PDF failą, kuriame atskleistas projekto 
biudžetas. (iki 1000 žodžių). 

Iniciatyva rengti ir teikti paraišką yra remiama Klaipėdos miesto savivaldybės. Laimėjimo atveju 
būtent ji bus pagrindinė EJS2021 finansinė rėmėja. Tačiau, siekiant užtikrinti efektyvų EJS 
įgyvendinimą ir aktyvų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų įsitraukimą, bus siekiama 
pritraukti papildomų rėmėjų, suteikiančių finansinę ar kitokią pagalbą. Tai bus daroma siekiant 
sumažinti vienai institucijai tenkančią finansinę naštą, skleidžiant žinią apie iniciatyvą tarp 
rėmėjų, didinant jaunimo organizacijų kompetencijas planuojant, rengiant projektų paraiškas ir 
vykdant nacionalinius ir tarptautinius projektus. 
 

• Savivaldybės biudžetas. Preliminariai numatoma, kad savivaldybės parama sudarys 
72,40% planuojamo biudžeto. Projekto rėmuose jaunimo infrastruktūrai (24/7 erdvė,  
eksperimentinių erdvių įrengimas) numatyta 795 tūkst. eurų. Šiuo metu miestas kuria ir 
specialią erdvę jaunimui konvertuojamame sporto komplekse (Futbolo mokyklos 
konversijos projektas).  

• Nacionalinės valdžios institucijos – Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Tarptautinio 
jaunimo bendradarbiavimo agentūra jau išreiškė pritarimą Klaipėdos iniciatyvai tapti 
EJS2021 ir pažadėjo prisidėti prie sėkmingo EJS2021 programos įgyvendinimo, 
priklausomai nuo esamų finansinių ir žmogiškųjų išteklių. Preliminariai numatoma, kad 
nacionalinio lygmens institucijų parama sudarys 9,05% EJS2021 programos biudžeto. 

• Privatūs rėmėjai – preliminariai numatoma, jog privačių rėmėjų įnašas sudarys ne 
mažiau nei 3,59% EJS2021 programos biudžeto. Klaipėdoje veikia nemažai įmonių, 
kurios suinteresuotos rengti įvairius pramoginius, aukštos kokybės ir masto renginius 
jaunimui, gerinti miesto įvaizdį. Aktyvus miesto gyvenimas bei atvykstantys svečiai 
prisideda prie įmonių verslo plėtros. Be to, įmonėms svarbi socialinė atsakomybė, todėl 
jos yra suinteresuotos skatinti ir remti iniciatyvas, kurios ilgainiui duos naudos ir kurs 
vertę verslui, miestui, jo gyventojams ir lankytojams. Privatūs rėmėjai bus kviečiami tapti 
EJS2021 programų platformų ambasadoriais, įsitraukti į EJS2021 programos 
įgyvendinimą ir sklaidą. 

• Projektinis finansavimas (ES struktūrinė parama, "Erasmus+", "Norden", tarpregioninio 
bendradarbiavimo programos ir t.t.). Preliminariai numatoma, kad projektinis 
finansavimas sudarys ne mažiau kaip 14,96% EJS2021 programos biudžeto. 

• Papildomi finansavimo šaltiniai: kai kurie EJS2021 renginiai ir iniciatyvos gali turėti 
dalyvio mokesčius ar būti mokami (*atsižvelgiant į nuolaidų taikymą grupėms, kurios 
negali sau leisti mokamo dalyvavimo). Taip pat galimas ir mokamos reklaminės 
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medžiagos platinimas. Šios pajamos leistų EJS2021 projektų vykdytojams padengti dalį 
tiesioginių išlaidų, susijusių su renginių organizavimu.  
 

4 lentelė. Preliminarus biudžetas metais 

 
 2019 2020 2021 2022 

EYC2021 programos įgyvendinimas 
(renginiai, iniciatyvos, jaunimo 
projektai, kampanijos ir kt.) 

276600 905836 2146800 87500 

Infrastruktūra   795 000  

Valdymo / administravimo išlaidos 167 781 234 312 282 196 255 196 

Rinkodaros ir komunikacijos išlaidos 42 632,36 125 264,72 293 162,20 40 000 

Iš viso: 640 913,36 1 1898 12,72 3 476 858,20 347 696 

EJS2021 biudžetas                                          € 5 655 280,28 

Orientacinis biudžetas pateikiamas priede Nr. X. 2018 m. EJS skirtas biudžetas ir dabartinės 
miesto lėšos šiuo metu kuriamai infrastruktūrai (Futbolo mokyklos konversijos projektas) nėra 
įtrauktos į priedą.   
 
Infrastruktūra 
 
Biudžete nurodoma infrastruktūra, skirta išskirtinai jaunimui:  

• 24/7 dirbanti erdvė; 

• Eksperimentinės, pop-up erdvės, pritaikytos jaunimo poreikiams; 

• Eksperimentinis inkubatorius atvirumo kultūros kūrimui (VR technologijos, švieslentės, 
tūrinės konstrukcijos).  
 

Šias erdvės planuojama įrengti egzistuojančiose, bet neįveiklintose, erdvėse. Todėl išlaidos 
numatytos tik jų įkūrimui ir funkcionavimo užtikrinimui.  
 
Biudžeto pasiskirstymas 
 

Dialogai 7.76% 

Solidarumas 10.25% 

Lyderystė 10.72% 

Kūryba 7.19% 

Erdvės 13.24% 

Šiaurė-pietūs 10.15% 

Spalvos 21.32% 

Potencialas 5.77% 

Jungtys 13.60% 

 
21,32 proc. biudžeto (neįtraukiant valdymo ir administravimo sąnaudų) tenka platformai – 
SPALVOS. Ši tema mums, Klaipėdos jaunimui, yra aktualiausia. Klaipėdoje vis dar normalu 
engti „kitokius“, žarstytis seksistiniais komentarais, mokėti mažesnį atlyginimą moteriai vien 
dėl to, kad ji moteris. Mes, jaunimas, siekiame ir sieksime, jog Klaipėda taptų atviresnė, 
tolerantiškesnė, o jaunimas neišvažiuotų iš Klaipėdos vien dėl to, kad yra atstumtas, nesuprastas 
ir/ar nepageidaujamas.  
 
Platformos „OUT OF THE BOX“ (KŪRYBA) ir LYDERYSTĖ dera su kitais Klaipėdos 
strateginiais dokumentais ir programomis (Klaipėdos ekonominės plėtros strategija, Klaipėda 
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ID programos, Kultūros strategija). Įgyvendindami projektus/iniciatyvas, susijusius su 
verslumo ir kūrybiškumo tematika, bendradarbiausime su Klaipėda ID, laisvosios ekonomikos 
zonoje esančiomis įmonėmis, Klaipėdos jūrų uostu ir kt. suinteresuotomis šalimis.  
 
Platformos JUNGTYS ir POTENCIALAS – horizontalios platformos, kurios apjungia ir kitas 
sritis, reikalaujančias regioninio, nacionalinio, tarptautinio bendradarbiavimo bei gabumų, 
kompetencijų stiprinimo. 
 
Preliminarus biudžeto paskirstymas pagal finansavimo modelius (kurie pateikti Valdymo 
dalyje): 
 

  PB 
Dalinis 

finansavimas 
Ko-

finansavimas 
Prisidėjimas Rėmimas Iš viso: 

DIALOGAI 20000 152000 7000   20000 199000 

SOLIDARUMAS 20000 133000 7000   10000 170000 

LYDERYSTĖ 20000 120200 7000 30000   177200 

OUT OF THE 
BOX (KŪRYBA) 

20000 118000 7000 30000   175000 

ERDVĖS 20000 28000 7000 5000   60000 

ŠIAURĖ-PIETŪS 20000 33000 7000 10000   70000 

SPALVOS 20000 50000 7000 28000 6000 111000 
 

 

 
14. B. EUROPOS JAUNIMO FORUMO VISUOTINIS NARIŲ SUSITIKIMAS 2 
 

Priimdamas Europos jaunimo sostinės 2021 titulą, laimėjęs miestas įsipareigoja organizuoti 
Europos jaunimo forumo visuotinį narių susirinkimą bei Europos jaunimo sostinės apdovanojimų 
ceremoniją 3. Pareiškėjas turėtų pateikti trumpą galimo finansinio įnašo, atsižvelgiant į išteklius, 
pajamas ir paskirstymą šiam tarptautiniam renginiui, apžvalgą. Dalį lėšų šių renginių 
organizavimui padengia Europos jaunimo forumas (iki 400 žodžių): 

- Laimėjęs miestas padengia ir tiesiogiai sumoka atitinkamiems paslaugų teikėjams visas 
vietines išlaidas, susijusias su visuotinio narių susirinkimo ir apdovanojimų ceremonijos 
organizavimu, įskaitant, bet neapsiribojant, visų delegatų ir svečių apgyvendinimu, vietos 
transporto paslaugomis, vieta ir konferencijų salėmis, apšvietimu, scenos dizainu, 
apdaila, garso ir vaizdo įranga, garsiakalbiais ir specialiais svečiais, pramogomis; 

- Europos jaunimo forumas dengia deleguotų narių ir svečių, dalyvaujančių statutiniame 
susirinkime ir apdovanojimo ceremonijoje, kelionės išlaidas; 

- Europos jaunimo forumas apmoka visas kelionės, apgyvendinimo ir kitas išlaidas, 
susijusias su papildomais delegatais, dalyvaujančiais visuotiniame narių susirinkime ir 
apdovanojimų ceremonijoje; 

- Europos jaunimo forumo surinkti mokesčiai teikiant Europos jaunimo sostinių paraiškas, 
bus naudojami kaip finansinis įnašas organizuojant Europos jaunimo sostinės 
apdovanojimų ceremoniją. 

                                                           

2Visuotinis narių susirinkimas reiškia forumo narių tarybos susirinkimą arba generalinės asamblėjos susitikimą. 2 dienų 

trukmės tarybos susirinkimai vyksta du kartus per metus (pavasarį ir rudenį). Generalinė asamblėja vyksta 3 dienas, kas 

du metus. EJS2021 organizuos generalinės asamblėjos susitikimą 2020 m. lapkričio mėn. 
3 Apdovanojimų ceremonija - tai Europos jaunimo sostinės apdovanojimų ceremonija, kurios metu apdovanojimas 

skiriamas išrinktam miestui kandidatui 
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Klaipėdai būtų garbė 2020 m. organizuoti Europos jaunimo forumo valdybos susitikimą bei 
Europos jaunimo sostinės apdovanojimų ceremoniją, jei 2021 m. Europos jaunimo sostinės 
vardas tektų mūsų miestui. Įsipareigojame dėti visas pastangas sėkmingam susitikimo, 
apdovanojimų ceremonijos organizavimui ir esame pasirengę laikytis visų Europos jaunimo 
forumo reikalavimų. 
 
Klaipėdos miesto savivaldybė turi reikiamą patirtį ir žinias rengiant aukšto rango susitikimus, 
renginius, atidarymo ceremonijas, įskaitant ir didelio masto renginius. Todėl, esame 
kompetentingi ir manome, jog drauge su Europos jaunimo forumo, jaunimo organizacijų 
(vietinių ir nacionalinių), NVO, kūrybinio sektoriaus pagalba, sugebėtume suorganizuoti tiek 
Europos jaunimo forumo valdybos susitikimą, tiek ir Europos jaunimo sostinės apdovanojimų 
ceremoniją, laikydamiesi visų reikalavimų. 
Pagrindinis šių renginių finansuotojas būtų Klaipėdos miesto savivaldybė. Tačiau numatoma 
įtraukti ir rėmėjus (pvz., žiniasklaida, pramoginių dalių vykdytojai ir pan.). 
 
Preliminari galimo finansinio įnašo apžvalga: 
 

Paslaugos Rodikliai  Suma Finansuotojas 

Delegatų ir svečių apgyvendinimas 
(EJF valdybos posėdis) 

~300 žmonės (3-4 naktys) 17.600,00 Klaipėdos miesto 
savivaldybė 

Logistika (EJF valdybos posėdis) Renginio dalyviams ir 
delegatams 
Iš/Į oro uostą 
Iš/Į apdovanojimų ceremonijos 
vietą 

5.000,00 Klaipėdos miesto 
savivaldybė 

Renginio vieta ir susirinkimų salės 
nuoma (EJF valdybos posėdis) 

1 plenarinio posėdžio erdvė 
(400 m2) x 3 dienos 
8 erdvės darbo grupėms x 3 
dienos 
Sekretoriato kambarys x 4 
dienos 
Vertimo kabinos 

4.200,00 Klaipėdos miesto 
savivaldybė 

Kavos pertraukos ~300 žmonės (3 dienos) 4.500,00 Klaipėdos miesto 
savivaldybė 

Europos jaunimo sostinės 
apdovanojimų ceremonijos 
organizavimas (garsas, vaizdas, 
vedėjas, kultūrinė programa, 
maitinimas ir pan.) 

Salė 300 dalyvių 
Programa (3 valandos) 

34.000,00 Klaipėdos miesto 
savivaldybė, NVO, 
jaunimo organizacijos, 
kūrybinės 
organizacijos 

Savanoriai 20 savanorių per visą laikotarpį 
(skaičius gali būti padidintas 
atsižvelgiant į poreikį) 

N/A NVO, 
Jaunimo organizacijos, 
EJS2021 ambasadoriai  

Viešinimas Straipsniai spaudoje 
TV reportažai 
Spaudos konferencija 

4.000,00 Reklamos įmonės, 
žiniasklaidos 
priemonės. 

Ekskursijos EJF nariams, 
dalyvaujantiems visuotiniame 
valdybos susirinkime 

10 gidų 1.000,00 Klaipėdos turizmo ir 
kultūros informacijos 
centras 

Kanceliarinės prekės  N/A 1.500,00 Klaipėdos miesto 
savivaldybė 

Papildomos išlaidos (2% nuo 
bendro renginio biudžeto) 

N/A 1.436,00 Klaipėdos miesto 
savivaldybė 

Iš viso:  73.236,00  
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15. PRIEDAI  
 
 
PRIEDAS NR. I: Rašytinis Klaipėdos miesto savivaldybės pritarimas dalyvauti konkurse 2021 
metų Europos jaunimo sostinės (EJS) vardui gauti (pasirašytas vykdomosios valdžios atstovo 
arba mero). 

PRIEDAS NR. II: Pasirašytas ir antspauduotas nepriklausomos vietos ar regiono jaunimo 
struktūros palaikymo raštas. Jei tokios nėra - atitinkamos vietos jaunimo NVO koalicijos 
palaikymas. 

PRIEDAS NR. III: Bendras aplikuojančio miesto ir jo pasiūlymo pristatymas, kuris bus skelbiamas 
oficialiame EJS puslapyje komunikaciniais tikslais. Formatas: iki 4 puslapių PDF dokumentas, 
anglų kalba, įskaitant trumpą santrauką. Prašome pateikti kelias didelės raiškos nuotraukas. 

PRIEDAS NR. IV: Detalus miesto žemėlapis, nurodant pagrindines programos veiklų vietas ir 
vietas, kur bus vykdomi Europos jaunimo sostinės projektai. 

PRIEDAS NR. V: Infrastruktūra  

PRIEDAS NR. VI: Programos tvarkaraštis 

PRIEDAS NR. VII: Jaunimo idėjos, pasiūlytos EJS2021 ir EJS2021 strateginių sesijų metu 

PRIEDAS NR. VIII: Komunikacija 

PRIEDAS NR. IX: Vertinimo proceso tvarkaraštis 

PRIEDAS NR. X: Biudžetas 

 
 

 
 
 
PARAIŠKOS PATEIKIMO TERMINAS: 2018 m. rugsėjo 30 d. (23:59) 

Paraiška siunčiama: eyc2021@youthforum.org 

Kontaktinis asmuo Cc laukelyje: Rita Jonusaite – Policy Officer 

rita.jonusaite@youthforum.org  

 

www.youthforum.org 

www.europeanyouthcapital.org 
 

mailto:eyc2021@youthforum.org
mailto:rita.jonusaite@youthforum.org
http://www.youthforum.org/
http://www.europeanyouthcapital.org/
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0RGANTZACTJU TABYBA

STATEMENT OF SUPPORT FOR KLAIPEDA CITY MUNICIPALITY
APPLICATION

FOR THE EUROPEAN YOUTH CAPITAL (EyC) TITLE 2021

2018-01-16

Lithuanian Youth Council express support for Klaipeda City municipality applicatior
proposal submitted to the European Youth Forum seeking to receive The European Youth Capita
(EYC) 2021title.

Lithuanian Youth Council will pursue and will help to disseminate the events run in tht
framework of the European Youth Capital (EYC) 202I, in case of the title award for Klaipeda Cit;
municipality. We acknowledge, that we would be willing to host our organization annual meetingr
in Klaipeda City, in order to achieve significant results while promoting European Youth capita
initiative locally, regionally and globally as well as contribute to more active youth involvemen
and participation in youth policy.

We are eager to contribute and provide support that will be needed and agreed by Lithuaniar
Youth Council and Klaipeda City municipality following the EYC initiative to encourag(
implementation of new ideas and innovative projects with regard to the active participation o.
young people in society, and share the best practice, knowledge and know-how with other
stakeholders and partners at local and international levels.

President Antanas Miknlauskas

Asociacija
Didzioji g. 8-5,
LT-01128 Vilnius

tel./faks. (8 5) 279 1014
el. p. lijot@lijot.lt
www.lijot.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridiniq asmenq registre
Kodas 191363642

AB ,,SEB bankas"
a.s. LT84 70440 60000301517
b.s. LT47 70440 60000301504



















 

ASSOCIATION „KLAIPĖDOS ŽALIEJI“ 

 

 

STATEMENT OF SUPPORT FOR KLAIPĖDA CITY MUNICIPALITY APPLICATION  

FOR THE EUROPEAN YOUTH CAPITAL (EYC) TITLE 2021 

2018-03-30 

 

Association „Klaipėdos žalieji“ express support for Klaipeda City municipality application proposal 

which will be submitted to the European Youth Forum seeking to receive The European Youth 

Capital (EYC) 2021 title. 

Association „Klaipėdos žalieji“ will pursue and will help to disseminate the events run in the 

framework of the European Youth Capital (EYC) 2021, in case of the title award for Klaipeda City 

municipality. We acknowledge, that we would be willing to help implement activities and 

contribute to platform events related with our field of activity. Also, to include as many 

international people to our initiative, in order to make Klaipeda youth more international and open. 

We are eager to contribute and provide support that will be needed and agreed by Association 

„Klaipėdos žalieji“  and Klaipeda City municipality following the EYC initiative to encourage 

positive changes in the field of internationalism in Klaipeda. Having experience in international 

activities, foreigners integration we would be glad to help Klaipeda in this field. 

 

Association „Klaipėdos žalieji“ chairman  Liudvika Kuzminciute 

klaipedoszalieji@gmail.com 

mob. 869823935 
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Klaipėda – Europos jaunimo sostinės 2021 miestas kandidatas 

Klaipėda – trečias pagal dydį Lietuvos miestas, turintis apie 150 000 gyventojų, pasiskirsčiusių 
daugiau nei 98 km2 teritorijoje. Miestas įsikūręs vakarinėje šalies dalyje, apimantis 20 km 
ruožą išilgai Kuršių marių ir Baltijos jūros. Klaipėda – ne tik regiono sostinė, tačiau ir 
vieninteliai Lietuvos jūros vartai į pasaulį bei vienintelis miestas, turintis šiauriausiai nutolusį 
ir neužšąlantį uostą Baltijos šalyse. Klaipėda - pramonės, verslo, švietimo, mokslo, kultūros, 
sveikatos, sporto ir pramogų administracinis centras.  
 

KODĖL MES SIEKIAME TAPTI EJS2021? 

Miestas ir Klaipėdos jaunimas, jaunimo organizacijos siekia kurti visiems atvirą, jaunimui 

draugišką ir patrauklų, bendradarbiaujantį miestą, kuriame atsiskleidžia jaunimo 

potencialas.  

Europos jaunimo sostinės 2021 titulu siekiame ir istorinės pergalės, nes dar nė viena Šiaurės, 

Baltijos jūros regiono, Skandinavijos šalis nesididžiavo EJS vardu. 

Veikdami bendrai, išlaisvindami turimą potencialą norime tapti miestu, kuris visiems 

žinomas kaip ambicingas lyderis kokybiškos jaunimo politikos įgyvendinime. 

Užsibrėžėme:  

 Didinti miesto patrauklumą ir atvirumą visiems (LGBTQI, neįgalieji, etninės 

mažumos ir kt.); 

 Sukurti galimybes jaunimo kompetencijų didinimui per tarptautinę patirtinę veiklą; 

 Skatinti jaunimo politikos tarptautiškumą; 

 Sukurti palankias sąlygas jaunimo verslumui ir kūrybiškumui skleistis; 

 Kurti jaunimo tradicijas, formuoti Klaipėdos jaunimo identitetą ir didžiavimąsi savo 

miestu; 

 Gerinti jaunimo politikos įgyvendinimo finansavimą Klaipėdoje; 

 Stiprinti jaunimo vaidmenį ir balsą miesto politiniame ir socialiniame gyvenime; 

 

Naudodamiesi gerosios praktikos pavyzdžiais, dalindamiesi savo patirtimi, vykdydami 

bendras iniciatyvas, keisdami jaunimo gyvenimo kokybę esame pasiruošę veikti, tapti 

lyderiaujančiu jaunimo miestu 2021 m. bei jaunimo politikos ekscelencijos centru. 

#chooseklaipeda 



 

 

  



 

  





PRIEDAS V 
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Šiame priede pateikiama informacija apie pagrindinius, daugiausia žmonių talpinančius ir 

svarbiausius infrastruktūros objektus, kurie pritaikyti ir neįgaliems asmenims. Mažesnė ar neįgaliųjų 

poreikiams nepritaikyta infrastruktūra neminima.  

 

TURIMA INFRASTRUKTŪRA 

 
Konferenciniai centrai Salių skaičius Vietų skaičius salėse Papildomos paslaugos 

"AMBERTON" viešbutis 

4**** 
5 100,100,100, 100, 80 

• Apgyvendinimas 

• Maitinimas 

• Konferencijų 

erdvės su visa 

reikalinga įranga 

• Atviros poilsio 

erdvės 

• Terasos ant stogo 

• Visos erdvės 

pritaikytos 

neįgaliems 

asmenims 

"ARARAT" viešbutis 4**** 1 100 

"Radisson BLU" viešbutis 

4**** 
2 50, 50 

”Bohema” viešbutis 3*** 1 40 

”Ibis Styles Klaipeda 

Aurora” viešbutis 3***  
3 20, 100, 300 

"Old Mill Conference" 

viešbutis 3***  
2 50, 100 

“Michaelson boutique hotel” 

viešbutis 4**** 
1 30 

"Morena" viešbutis 3*** 2 16, 90 

"Green Park Hotel Klaipėda" 

viešbutis 3***  
2 60, 80 

Dunetton Hotel Klaipėda 1 30 

3*PLIUS Smiltynės 

Jachtklubo 
2 84; 200 

Sąsajos su EJS2021 programa: renginiai atviroje teritorijoje, kūrybinės dirbtuvės, meniniai 

pasirodymai, tarptautiniai ir nacionaliniai renginiai, simpoziumai, Europos jaunimo forumo Generalinė 

Asamblėja. 

 
PAGRINDINĖS KONFERENCIJŲ ERDVĖS Sąsajos su EJS2021 

programa 

Lietuvos jūrų muziejus 

 

 

 

 

Vienas lankomiausių muziejų šalyje, per metus 

sulaukiantis apie pusę milijono svečių iš Lietuvos ir 

užsienio.  

Muziejuje yra 5 skirtingų tipų erdvės, kuriose galima 

organizuoti įvairius renginius. „Jūros sala“ – išskirtinė 

renginių salė. Salė pritaikyta 70–100 žmonių, 

priklausomai nuo renginio tipo. „Kopos“ konferencijų 

salė pritaikyta 50 asmenų. Etnografinės pajūrio žvejo 

sodybos kiemas, sodelis – tai ypatingai jauki erdvė 

renginiui, pristatymui, netradicinio formato seminarui 

šiltuoju metu laiku. Aikštėje prie muziejaus – šiltuoju 

metų laiku erdvė dideliems lauko renginiams, 

koncertams, korporatyviniams vakarams su nuostabiu 

vaizdu į Kuršių marias ir Nerijos forto gynybinį pylimą. 

Masiniai renginiai, 

koncertai, seminarai, 

konferencijos, 

susitikimai. 

Klaipėdos 

piliavietės 

rytinės kurtinos 

salė 

 

Tarptautinis konferencijų centras, 330 kv.m salė talpina 

iki 300 dalyvių.  

Aula Magna 

konferencijų 

salė 

 

Konferencijų salė priklauso Klaipėdos universitetui. Ši 

salė pritaikyta įvairių renginių organizavimui, 

konferencijoms, dirbtuvėms ir pan. Vietų skaičius – apie 

300. 

Konferencijos, 

dirbtuvės, mokymai ir 

pan. 

Klaipėdos apskrities viešoji I. 

Simonaitytės biblioteka 

Bendruomenės poreikiams skirta erdvė, sudaranti 

galimybes išsinuomoti erdves parodoms (2 parodinės 

Parodos, susitikimai, 

edukacinės veiklos 

http://muziejus.lt/en
http://www.klavb.lt/lt/
http://www.klavb.lt/lt/
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 erdvės), renginių, konferencijų organizavimui įrengtos 3 

skirtingo dydžio (80, 100, 50 vietų) patalpos. 

VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų 

parkas 

 

 

Parkas siūlo modernią 10 tūkst. kv. m. plotą užimančią 

infrastruktūrą: 

• patalpas biurams 

• patalpas konferencijoms, seminarams, kt. 

renginiams (80 vietų salė, posėdžių salės) 

• šiuolaikiškas “Telia HUB” erdves (iki 40 vietų 

erdvė mokymams, susitikimams, vaizdo 

konferencijoms) 

• 3D modeliavimo bazę, kurioje sudarytos sąlygos 

naudotis „AutoCAD“ ir „SolidWorks“ programine 

įranga, 3D spausdintuvu. 

• Patalpas prototipų/ mažos apimties gamybai su 

reikalinga metalo apdirbimo įranga. 

Verslumo renginiai, 

susitikimai, dirbtuvės, 

technologinių 

projektų vystymas ir 

verslų kūrimas. 

 

DAUGIAFUNKCINĖS ERDVĖS Sąsajos su EJS2021 

programa 

“Švyturio Arena“ 

 

Universalus ir daugiafunkcis sporto ir pramogų 

kompleksas. Arena tinka įvairių koncertų, forumų, 

parodų, sporto ir kitų renginių organizavimui. 

Priklausomai nuo renginio tipo arena talpina iki 

7000 žmonių. 

Masiniai renginiai, 

koncertai, parodos, 

sporto renginiai ir kt. 

Klaipėdos koncertų salė 

 

 

Klaipėdos koncertų salė, įsikūrusi pačiame miesto 

centre. Šventėms bei renginiams organizuoti yra 

visa reikalinga infrastruktūra, dirba profesionalus 

techninis ir aptarnaujantis personalas, greta pastato 

– erdvi automobilių stovėjimo aikštelė. Čia galima 

rasti modernią 600 vietų koncertų salę – unikaliems 

renginiams, 145 m² konferencijų salę – 

konferencijoms, seminarams, mokymams, 

elegantiškas I (219 m²) ir II (207 m²) aukštų fojė – 

koncertams, renginiams ir neformalioms vaišėms. 

Išskirtinai renginiai, 

forumai, muzikiniai 

renginiai. 

„Kultūros fabrikas“ 

 

 

Šiuolaikinių scenos menų ir kūrybiškų verslų 

inkubatorius, kuriame sėkmingai derinamos meno 

ir verslo iniciatyvos. Pirmajame regione kūrybinių 

industrijų centre steigiami inovatyvių startuolių 

verslai, kuriama platforma perspektyviems 

kūrėjams, sudaromos palankios nuolatinės veiklos 

sąlygos jauniems meno profesionalams, ypač 

veikiantiems scenos menų srityje. Kultūros fabriko 

daugiafunkcinėse erdvėse vyksta įvairūs 

kultūriniai ir verslumo renginiai: teatro ir šokio 

spektakliai, festivaliai, konferencijos, edukaciniai 

seminarai, kino ir mados renginiai. Taip pat 

teikiamos įvairaus dydžio erdvių nuomos ir 

renginių organizavimo paslaugos įmonėms bei 

rezidentams. 

Kultūriniai ir 

kūrybiniai renginiai, 

dirbtuvės, filmų 

peržiūros, festivaliai, 

parodos ir pan. 

LCC kompleksas 

 

 
 

 

Sporto salė pritaikyta krepšinio varžyboms, sporto 

renginiams, koncertams ir pobūviams, užima 1112 

m2. Čia renginius gali stebėti iki 1500 žiūrovų. 

Salėje įrengtos dvi krepšinio aikštelės, yra 

elektroninė rezultatų skaičiavimo sistema. 

Varžybų metu žiūrovai gali sėdėti ant ištraukiamų 

Muzikiniai, sporto 

renginiai, 

konferencijos, 

seminarai, dirbtuvės. 

Taip pat galimas 

dalyvių 

http://www.kmtp.lt/
http://www.kmtp.lt/
https://www.svyturioarena.lt/
http://www.koncertusale.lt/
http://www.kulturosfabrikas.lt/
https://www.lcc.lt/
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kaskadinių suolų. Salė taip pat gali būti pritaikyta 

dideliems koncertams, konferencijoms ir 

pobūviams. Centre taip pat yra vidutinio dydžio 

fojė, kurioje galima rengti koncertus, pobūvius ar 

kitus renginius, skirtus 125–320 žmonių. Yra visas 

reikalingas kavinės inventorius. Speciali akustinė 

įranga leidžia rengti muzikinius pasirodymus. Fojė 

gali būti naudojama vidutinio dydžio pobūviams ar 

renginiams, pristatymams, kitiems renginiams. Per 

pobūvius prie apskritų stalų gali susėsti iki 320 

žmonių. Visose aukštosios mokyklos auditorijose 

galima rengti nedidelius pristatymus, posėdžius, 

seminarus. Jose gali tilpti nuo 15 iki 30 žmonių.  

apgyvendinimas LCC 

bendrabutyje vasaros 

sezono metu. 

Kultūros centras „Žvejų rūmai“ 

 

Žvejų rūmuose renginiams nuomojamos dvi salės. 

Viena iš salių talpina iki 1060 asmenų, kita – teatro 

salė – iki 130 asmenų. Didžiausia salė skirta 

koncertams, spektakliams. Teatro salė skirta 

spektakliams, koncertams, seminarams, 

mokymams rengti. Pirmas ir antras aukštas taip pat 

gali būti pritaikyti įvairiems renginiams: 

parodoms, verslo susitikimams, konferencijoms. 

Koncertai, parodos, 

įvairūs susitikimai. 

Klaipėdos dramos teatras 

 

 

Vienas moderniausių teatrų Baltijos regione. 

Apatinėje teatro dalyje įrengta hidraulinė įranga, 

išskirtinė garso ir apšvietimo sistema. 

Automatiškai kontroliuojama scena gali judėti 

kartu su žiūrovų parteriais. Teatras turi 3 erdves – 

mažąją, didžiąją bei kamerinę sales. Mažoji salė 

talpina 149, didžioji – 417 ir kamerinė salė – 80 

žmonių. Teatro erdvę galima naudoti spektakliams, 

seminarams, koncertams.  

Seminarai, 

pasirodymai, renginių 

atidarymai ir pan. 

 

KONCERTŲ, VAKARĖLIŲ ERDVĖS Sąsajos su EJS2021 

programa 

SKY 21 terrace by BarBar'a 

 

21 - ąjame Klaipėdos viešbučio aukšte su pačiu 

gražiausiu vaizdu į marias įsikūrusi terasa. Vietų 

skaičius: 100. 

Pramoginiai renginiai 

Akustiniai koncertai 

Diskusijos 

Dūzgės 

Vakarėliai 

Raketa 

 

Klaipėdos centre įsikūręs socialinis klubas, jaunimo 

traukos vieta.  

Muzikos klubas „Jazzpilis“ 

 

Muzikos mylėtojų traukos vieta, įsikūrusi Klaipėdos 

senamiestyje.  

Klubas siūlo konferencijoms, koncertams skirtas 

erdves (iki 120 vietų) aprūpintas visa būtina 

technika. 

Menų akademijos salė (Lietuvos 

muzikos ir meno akademija) 

Čia rengiami įvairūs muzikos, teatro ir šokio 

pasirodymai. Menų akademijoje esanti salė talpina 

Akustiniai koncertai 

http://www.zvejurumai.lt/
http://kldt.lt/
https://www.ku.lt/ma/
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iki 200 žiūrovų ir yra puiki vieta kitokiems, 

laisvalaikio renginiams.  

 

NIŠINIAI RENGINIAI  

Klaipėdos lėlių teatras 

 

Vienas jauniausių ir perspektyviausių 

nepriklausomų lėlių teatrų Lietuvoje. Turima erdvė 

tinka santykinai nedideliems renginiams, 

dirbtuvėms. Erdvės talpina iki 90 žiūrovų. Patogi 

scena spektakliams, kūrybiniams eksperimentams, 

koncertams, edukacinėms programoms. 

Nišinės parodos, dirbtuvės, 

seminarai 

Baroti galerija 

 

Šiuolaikinio meno galerija, skirta įvairioms meno 

parodoms, kur kiekvienas gali pasijausti menininku. 

Galerijoje galima išsinuomoti vietą parodai. Čia taip 

pat galima konsultuotis meno klausimais. 

Rengiamos parodos, įrengiamos galerijos, 

įvairiomis temomis. 

Parodos, konsultacijos 

Klaipėdos Šventojo Pranciškaus 

Asyžiečio koplyčia 

 

Religinė organizacija, kurioje taip pat vykdomi 

koncertai, renginiai. Koplyčia priklauso Šv. 

Pranciškaus Asyžiečio onkologiniam centrui, kuris 

teikia dvasinę, psichologinę ir socialinę paramą 

vėžiu sergantiems pacientams ir jų artimiesiems. 

Koplyčios erdvės yra prieinamos smulkiems 

renginiams - koncertams, seminarams.  

Kameriniai koncertai, lauko 

renginiai netoli koplyčios. 

Klaipėdos Kultūrų Komunikacijų 

Centras (KKKC) 

 

Vienas iš didžiausių centrų Lietuvoje. Centras 

organizuoja meno projektus, supažindina su 

šiuolaikinio meno tendencijomis ir pristato 

Klaipėdos menininkus tiek savoje šalyje, tiek 

užsienyje. Turimas 720 m2 plotas gali būti 

naudojamas įvairioms parodoms ir edukacinei 

veiklai vykdyti.  

Parodos, filmų peržiūros, 

mokomieji seminarai. 

„Apeirono teatras“ 

 

Jauniausias profesionalus teatras Klaipėdoje. Tai 

teatro erdvė skirta visiems. Čia gali kurti kiekvienas, 

kuris nori realizuoti savo idėjas. Teatras daugiausia 

dėmesio skiria kūrybiniam bendradarbiavimui, 

pačiam kūrybiniam procesui ir proto paieškoms bei 

dvasinei sintezei teatro formatu. Patalpas galima 

nuomotis ir naudoti įvairiems kūrybiniams 

renginiams, projektams, kurių įgyvendinimas 

nereikalauja daug vietos.  

Specialūs mokymai, 

seminarai, smulkūs projektai, 

eksperimentiniai renginiai, 

meniniai pasirodymai, 

LGBT+ traukos vieta 

http://klaipedosleliuteatras.lt/
http://www.barotigalerija.lt/
http://www.onkocentras.lt/
http://www.onkocentras.lt/
http://www.kkkc.lt/
http://www.kkkc.lt/
http://www.apeirontheatre.net/erdv279.html
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Sandėlis No. 74 

 

Erdvė industrinėje Klaipėdos bazių teritorijoje, 

populiari susitikimo vieta su „neformato" 

prieskoniu. 

Pop-up renginiai, 

eksperimentiniai renginiai, 

mados ir alternatyvios 

muzikos pasirodymai. 
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ATVIROS LAUKO ERDVĖS  

 

Klaipėda turi daugiau nei 20 parkų, 5 aikštes mieste ir priemiesčiuose. 

Didžiausios erdvės: 

Vasaros estrada, pritaikyta renginiams 

gryname ore (koncertams, festivaliams, mugėms). 

Estrada talpina iki 15 000 žiūrovų (drauge po stogu 

ir atviroje erdvėje). Vasarą čia vyksta koncertai, 

dainų šventės, sporto renginiai, automobilių paradai 

ir t.t. 

Kruizinių laivų terminalas: įsikūręs 

seniausioje Klaipėdos dalyje, kur kiekvienam 

atvykusiam yra pasiūlytos pramogos. Iš čia lengvai 

pasiekiama Palanga, Kuršių nerija, Juodkrantė, 

Preila, Nida, Lietuvos jūros muziejus ir kitos 

nuostabios vietos. Klaipėdos laivų terminalas – 

pagrindinė miesto švenčių, koncertų ir pan. erdvė. 

Elingas: vokiečių laivų statytojų 

sukonstruotas metalinis elingas, metalinė 

konstrukcija, dydžiu prilygstanti šešių aukštų namui 

kuri po truputį pradeda atrasti savo vietą miesto 

kultūriniame gyvenime, organizuojama vis daugiau 

renginių ir koncertų.  

Teatro aikštė - Klaipėdos miesto širdis, 

mėgstama klaipėdiečių ir jų svečių susibūrimo vieta, kurioje organizuojami įvairūs koncertai, Kalėdiniai 

renginiai ir pan.  
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Atvirų lauko erdvių sąsajos su EJS2021 programa. Įvairūs renginiai atviroje erdvėje, parodos, 

pasirodymai, ekspertimentiniai pasirodymai, performansai, pop-up renginiai, socialinės provokacijos ir 

eksperimentai, masiniai renginiai ir koncertai, festivaliai, kelionės laivais, parodos, filmų peržiūros ir 

edukacinės dirbtuvės. 

 
AKTYVAUS LAISVALAIKIO ERDVĖS Sąsajos su EJS2021 

programa 

KAR KAR parkas 

 

Didžiausias nuotykių parkas Baltijos šalyse, 

įsikūręs ramioje Klaipėdos vietoje – didžiausiame 

Klaipėdos parke. Šis parkas tinkamas ne tik 

vaikams, paaugliams, bet ir suaugusiems. Čia 

galima rasti ir naudotis laipiojimo trasomis, 

žiūrėti filmus po atviru dangumi, pavalgyti 

picerijoje, pašokinėti ant batutų, pasisupti ant 

sūpynių ir pan.  

Renginiai atviroje teritorijoje, 

ambasadorių susitikimai, skirti 

komandos formavimui, 

ekstremalūs renginiai. 

Sąjūdžio parkas 

 

Riedlenčių ir BMX dviračių parkas, vaikų 

žaidimo ir mankštinimosi aikštelės, aikštelės 

neįgaliems asmenims, vargonai, amfiteatras. 

Vienas didžiausių Lietuvoje BMX dviračių, 

riedutininkų ir riedlenčių parkas, gimnastikos 

aikštelė, pėsčiųjų ir dviračių takai, vandens 

telkiniai, mini amfiteatras, vaikų žaidimų aikštelė 

su lauko muzikos instrumentais bei žaidimų 

įrenginiais negalią turintiems vaikams.  

Ekstremalaus sporto festivaliai 

ir pasirodymai, stovyklos, 

bendruomenių pasirodymai ir 

koncertai. 

Scala dream laipiojimo salė 

 

Didžiausias laipiojimo centras Pabaltijo šalyse! 

Laisvalaikio centre 1000 metrų plote 

išsidėsčiusios aukšta ir žema laipiojimo salės, 

virvių kambarys, vaikų erdvės, jogos salė ir 

nedidelė kavinė. 

Teminiai vakarėliai, mini-

varžybos, aktyviojo 

laisvalaikio renginiai. 

Skyparkas 

 

Batutų pramogų parkas visai šeimai, kurioje 

didžiausios batutų platformos Europoje, 

kempinių baseinas, įvairios pramogos.  

Aktyviojo laisvalaikio 

renginiai. 

Wake-Inn parkas 

 

Pirmasis ir vienintelis vandenlenčių parkas 

Klaipėdos miesto centre, Trinyčių (Malūno) 

tvenkinio ir parko teritorijoje. Wake parkas su 

dviem sistemos. 

Vandens sporto pramogos ir 

renginiai.  
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PAJŪRIO TERITORIJOS  

 

Smiltynė – Klaipėdos miesto dalis, esanti Kuršių nerijoje, 

į pietus nuo Kopgalio. Kartu su Kopgaliu nepriklauso Neringos 

savivaldybei, nors yra Kuršių nerijoje ir įeina į nacionalinio 

parko teritoriją. Nors klaipėdiečiai ir miesto svečiai negali 

laisvai nueiti į Smiltynę, iš Klaipėdos į Smiltynę jie kiekvieną 

dieną keliami keltais, nepaisant sezono ir oro sąlygų. Klaipėdos 

gyventojams "Smiltynė" yra viešasis paplūdimys. 

 

Melnragė, Giruliai ir Karklė: Klaipėdos šiauriniai paplūdimiai 

 

Smiltynė, Melnragė, Giruliai ir Karklė yra įsikūrę Klaipėdos priemiesčiuose. Paplūdimiai ir 

kurortiniai miesteliai yra greitai pasiekiami (15 min. kelio mašina nuo miesto centro).  

Monciškės – viena iš labiausiai neįgaliesiems pritaikytų teritorijų. Šis paplūdimys ne toks populiarus 

tarp turistų, bet vis daugiau žmonių jį atranda. Ši vieta taip pat mėgstama sportine veikla – kaitavimu irk t. 

užsiimančių žmonių.  

Sąsajos su EJS2021 programa. sporto renginiai, bendruomenių susibūrimai, vakarai po 

žvaigždėmis, naktinės varžybos, estafetės, vandens pramogas įtraukiantys renginiai. 
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BENDRADARBYSTĖS (CO-WORKING) ERDVĖS 

 

Klaipėdoje jau yra įrengtos kelios bendradarbystės erdvės, tačiau netolimoje ateityje planuojama dar 

ne viena tokia erdvė. Šios erdvės yra pritaikytos individualiems poreikiams bei smulkiajam ir vidutiniam 

verslams. Talentingi, motyvuoti jaunuoliai čia susirenka kartu dirbti, diskutuoti, rengia įvairius jungtinius 

projektus. Jau egzistuojančios erdvės: Qtime, Klaipėdos mokslo ir technologijų parko pilies dirbtuvės, Telia 

Hub, Kultūros fabrikas.  

Klaipėdos miesto savivaldybė pasirašė sutartį su VšĮ Versli Lietuva ir planuoja įsteigti dar vieną 

didelę erdvę, skirtą bendradarbystės patalpoms kurti - Spiečius. Ateityje numatoma užpildyti nišą erdvėmis 

skirtomis darbui ir gyvenimui (co-living).  

Bendradarbystės erdvių sąsajos su EJS2021 programa: verslumo ir kūrybiškumo platformų 

renginiai, susitikimai, diskusijos, bendros dirbtuvės, maker-space renginiai, hakatonai. 

 

 

Qtime Anticafe - tai vieta, kur lankytojai moka tik už praleistą laiką ir gauna neribotą prieigą prie visos 

šios erdvės infrastruktūros – erdvės renginiams, virtualios realybės akiniai, Xbox, Playstation kompiuteriai, 

muzikos instrumentai, stalo žaidimai ir pan. Šiandien Qtime Anticafe ne tik visiems prieinama poilsio vieta, 

bet ir didelė kūrybinė erdvė – puiki platforma įvairiausių idėjų įgyvendinimui. Qtime erdvėje vyksta įvairūs 

renginiai: hakatonai, anglų kalbos pamokos, koncertai, susitikimai ir kt. Ši vieta dabar naudojama ir kaip 

#chooseklaipeda ambasadorių susitikimo vieta. Šios vietos savininkai didžiuojasi galėdami atstovauti ir 

remti Klaipėdos ambiciją siekti EJS2021 titulo.  

 

Pilies dirbtuvės – menininkų, dizainerių, amatinkų darbo ir kūrybos erdvės po vienu stogu burianti 

uostamiesčio kūrybinių industrijų atstovus. Čia skatinamas naujų technologijų pritaikymas kuriant įvairius 

produktus ar paslaugas, teikiama pagalba prezidentams planuojant verslo vystymo gaires, įvertinant rizikas 

ir priimant sprendimus siekiant išvengti skausmingų klaidų. 

 

Telia Hub – išsiskiria kūrybiškumą skatinančia aplinka, naujos kartos technologijomis, šiuolaikišku 

dizainu, priemonėmis verslo susitikimams bei mokymams.  

 

Kultūros fabrikas – funkcionalios darbo erdvės pačiame Klaipėdos centre. Čia įsikūrę jauni rezidentai 

formuoja kūrybišką atmosferą. Viskas, ką turi daryti, norint tapti sėkmingu bendruomenės nariu -  

įgyvendinti savo idėjas. 

 

 

 

 

 

  

http://www.kulturosfabrikas.lt/en/
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TURIMA IR PLANUOJAMA INFRASTRUKTŪRA IR JOS NAUDOJIMAS EJS2021 

 

AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJŲ IR PROFESINIŲ MOKYKLŲ PATALPOS 

 

Klaipėda turi 6 – ias aukštojo mokslo institucijas ir 6 – ias profesines mokyklas, kurios gali suteikti 

patalpas įvairiems renginiams: konferencijoms, seminarams, dirbtuvėms, susitikimams, virtualiems 

seminarams, sporto renginiams (LCC kompleksas, Klaipėdos valstybinė kolegija ir pan.). Daugelis 

institucijų turi savo bendrabučius, kuriuos vasaros sezono metu galėtų pasiūlyti Europos jaunimo sostinės 

2021 dalyviams. Pagrindinės arba vidurinės mokyklos taip pat gali būti naudojamos kaip dalyvių 

apgyvendinimo vieta. 
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PLANUOJAMI KLAIPĖDOS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTAI 1 

Šioje dalyje nurodomi pagrindiniai ateities infrastruktūros planai, kurie bus baigti iki 2021 m. ir 

kuriuose gali būti sėkmingai vykdomos įvairios veiklos EJS2021 laikotarpiu. Siekiant įveiklinti ir užtikrinti 

rekonstruojamų erdvių gyvybingumą, atskleisti jų potencialą, numatoma skatinti jų naudojimą EJS2021 

programos renginiams ir projektams. 

 

 
 

 Periodas Paskirtis Sąsajos su programa 

BENDRUOMENIŲ INFRASTRUKTŪRA 
Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo 

centras 

 

2017-2020 Neformalaus ugdymo erdvė - 

sporto salė bus šiuolaikiškai 

sutvarkyta ir pritaikyta 

daugiafunkciniam naudojimui, 

įsigyta įranga ir baldai. Erdvė 

bus pritaikyta šokiams, 

muzikai, seminarams, 

diskusijoms ir kt. 

Bendruomenės susitikimai, 

kultūros, meno ir 

edukaciniai renginiai. 

Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios 

bibliotekos „Kauno atžalynas“ filialas 

 
 

2017 – 2019 Bibliotekos pastato 

pritaikymas bibliotekos ir 

bendruomenės poreikiams. 

Futbolo mokyklos ir baseino pastato 

konversija 

 

2016 – 2020 Komplekso pritaikymas 

kvartalo gyventojų 

kultūriniams ir socialiniams 

poreikiams, aplinkinių 

mokyklų mokinių poreikiams, 

profesionaliai sportuojančių 

gyventojų poreikiams, 

išnaudojant jo infrastruktūrą 

Jaunimo ir su jaunimu 

dirbančių organizacijų 

būstinė, EJS2021 

administravimo komandos 

erdvės.  

                                                 
1 Šaltinis http://projektai.klaipeda.lt/lt/projektai/, jei nenurodyta kitaip 

 

http://projektai.klaipeda.lt/lt/projektai/
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sporto renginiams, turnyrams, 

komandinėms ir 

individualioms treniruotėms. 

VIEŠOSIOS ERDVĖS 
Ąžuolyno giraitės sutvarkymas 

 

2017– 2020 Įrengtas pagrindinis žiedinis 

takas, įrengtos erdvės aktyviam 

ir pasyviam poilsiui, vaikų 

žaidimų aikštelės, sutvarkytas 

tvenkinys, želdynai 

• Lauko renginiai 

• Aktyvios 

laisvalaikio 

veiklos. 

• Bendruomenių 

iniciatyvos 

• Pop-up renginiai 

• „Chill“ renginiai 

• Parodos 

• Ekspertimentiniai 

pasirodymai 

• Performansai 

• Socialinės 

provokacijos ir 

eksperimentai 

• Edukacinės 

veiklos 

Bastionų kompleksas (Jono kalnelio) ir jo 

prieigos 

 

2016– 2020 Sukurta infrastruktūra, 

techninės galimybės, būtinos 

viešiems renginiams, smulkiam 

verslui 

Sakurų parka 

s 

2019 Parkas pietinėje miesto dalyje, 

miestiečių traukos objektas. 

Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ 

kino teatro konversija 

 

2017– 2020 Mažosios architektūros 

elementų įrengimas, fontanas, 

žalios vejos plotai, vaikų 

žaidimo aikštelės, WI-FI 

prieigos. 

Malūno parko teritorija 

 

2017– 2020 Teritorijos pritaikymas 

kasdieniniam žmonių 

naudojimui bei pasyviam 

poilsiui: bus atnaujinti takai, 

sutvarkyti želdiniai, 

apšvietimas, įrengti suoliukai, 

šiukšliadėžės, pavėsinės, įrengti 

viešieji tualetai. 

Turgaus aikštė su prieigomis 

 

2017– 2020 Centrinės Senojo turgaus 

aikštės teritorijos sutvarkymas 

ir pritaikymas verslo, turizmo, 

bendruomenės poreikiams. 
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Dviračių pėsčiųjų tako nuo Paryžiaus 

Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio 

įrengimas 

 

2016– 2019 Dviračių pėsčiųjų trasos 

įrengimas su poilsio zonomis. 

Aikštės, esančios prie Santuokos rūmų 

renovacija 

 

2017– 2020 Aikštės rekonstrukcija, 

modernizavimas skirtas vietos 

patrauklumo didinimui. 

Neeksploatuojamų požeminių perėjų 

rekonstrukcija 

 

2016– 2019 Dviejų šiuo metu 

neeksploatuojamų požeminių 

perėjų rekonstrukcija, įrengiant 

laiptus į tunelius, pritaikant 

patekimą žmonėms su negalia 

Atgimimo aikštės sutvarkymas 

 

2017– 2020 Mažosios architektūros 

elementų pastatymas, dalies 

aikštės pritaikymas 

reprezentacinėms funkcijoms. 

Danės upės krantinių rekonstrukcija ir 

prieigų sutvarkymas 

 

2017– 2020 Danės upės krantinės (420 m) 

rekonstrukcija, Danės skvero su 

fontanu įrengimas su dviračių, 

pėsčiųjų takais. 
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PRELIMINARUS PROGRAMOS TVARKARAŠTIS (2019-2022) 
 

 ĮSITRAUKIMAS KILIMAS SKRYDIS POKYČIAI 

 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

DIALOGAI 

Jaunimo politikos plėtros strategija                 

Jaunimo Ambasadorių forumas                 

#Chooseklaipeda ambasadorių programa                 

Motyvacinė ir kompensacinė sistema JRT                 

Dalyvavimo Europos jaunimo politikos renginiuose rėmimas                 

„Politinis raštingumas“ programa                 

Politikų ir jaunimo debatai                 

Rinkiminės iniciatyvos, įtraukiančiosios mados iniciatyvos (asmeniniai pakvietimai), 
politinis “žadinimas” 

                

Viešas jaunimo atstovų pristatymas mieto valdžiai, kaip jaunimas prisidėjo prie 
miesto gerovės 

                

SOLIDARUMAS 

Savanorystės skatinimo sistema                 

Jaunimo organizacijų laivų paradas                 

Tarptautinis Savanorystės ir Solidarumo festivalis                 

Tarptautinis forumas " Neįgaliųjų integracija švietimo įstaigose: kur mes esame ir kur 
turėtume būti?“ 

                

Socialiniai eksperimentai "Patirk mane“                 

Europos solidarumo korpuso, savanorystės galimybių pristatymo-patirties renginiai                 

Erasmus+ informaciniai renginiai                 

„Kartų dialogas“ iniciatyvos                 

Diena be interneto "Išsilaisvink nuo socialinių tinklų priklausomybės"                 

Daugiafunkcinio centro įkūrimas ir įveiklinimas                 

Humanitarinės pagalbos iniciatyvos palaikant kaimynines šalis                 

SDG instaliacijos su integruota rodiklių pristatymo sistema mieste                 

Švietimo kampanijos „Darnaus vystymosi tikslai“                 

LYDERYSTĖ 

Jaunimo verslumo inkubatorius                 

Verslumo renginys „Jaunimas-jaunimui"                 
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 ĮSITRAUKIMAS KILIMAS SKRYDIS POKYČIAI 

 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Jaunimo, NVO teikiamų paslaugų mugės verslui, politikams                 

Jaunimo informavimo kampanijos pozityvaus požiūrio į verslininkystę formavimui                 

Kontaktų mugės                 

Geidžiamiausio darbdavio jaunimui ir jauniems talentams apdovanojimai                 

Laisvai samdomų darbuotojų susitikimas                 

Karjeros ugdymo mokymai neįgaliųjų bendruomenei                 

Bendri verslo, neįgaliųjų bendruomenės susitikimai-diskusijos, pristatant sėkmės, 
integruojant neįgaliuosius darbo vietoje, istorijas 

                

Jaunųjų verslininkų sėkmės istorijų ciklas YouTube kanale                 

Tarptautiniai socialinio verslumo konkursai                 

Socialinio verslumo jaunimo iniciatyvos                 

Edukaciniai renginiai verslui lyčių lygybės klausimais                 

OUT OF THE BOX 

Tarptautinis kūrybiškumo festivalis                 

Kūrybiškumo dirbtuvės, stovyklos                 

Kūrybinės jaunimo iniciatyvos miestui                 

Inovacijų laboratorijos                 

Tarptautinis mimų festivalis                 

ERDVĖS 

Klaipėdos jaunimo politikos plėtros strategijos parengimas                 

Jaunimui atvira 24/7 infrastruktūra                 

Ekspertimentinės, pop-up erdvės, pritaikytos jaunimo poreikiams                 

Tarptautinės dirbtuvės „Naujos nepatrauklių erdvių istorijos“                  

Vizualus miesto dekoras (Spalvos į Klaipėdą)                 

Kampanija „Patrauklių miesto erdvių kūrimas“ (apšvietimas, grafiti, 3 D meno 
elementai nesaugiose miesto zonose) 

                

Tarptautinis “BeachArt” festivalis-dirbtuvės                 

Jaunimo šlovės zona/alėja                 

ŠIAURĖ-PIETŪS 

Tarptautinis "Chill" festivalis                  

Tarptautinis 3D gatvės piešinių konkursas-dirbtuvės                  

Tarptautiniai ekstremalaus sporto renginiai (BMX, riedutininkai)                 

Netradicinio sporto festivaliai (bola api, popierinių lėktuvėlių lenktynės,                 
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 ĮSITRAUKIMAS KILIMAS SKRYDIS POKYČIAI 

 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

plaukiojimas šokolado baseine, rankšluostinis) 

Jaunimo festivalis ant jūros kranto                 

Tarptautinis sūpynių festivalis                  

Sporto renginiai viešose miesto erdvėse                 

Bendruomenės susirinkimai "Miegok po žvaigždėmis"                 

„Šiaurės vėjų“ kaitų ir burlenčių stovyklos vaikams ir jaunimui                 

Požeminė "špargalkių" paroda                  

Jaunimo bendradarbiavimo iniciatyvos periferinėse miesto dalyse                 

#chooseklaipeda kūrybinės iniciatyvos ir dirbtuvės „Europiados“, „Tall Ship Race“ 
metu 

                

SPALVOS 

Tarptautinis simpoziumas, skirtas LGBTQI draugiškos jaunimo politikos 
formavimui  

                

Platforma “Nepatogios temos” (teminės diskusijos, dirbutvės, spektakliai ir 
performansai, vakarėliai, socialiniai eksperimentai) 

                

Vaivorykštės dienos                 

Pirštų kūrėjų koncertas                  

Tarptautinis LGBT+ filmų festivalis                 

Eksperimentinis inkubatorius atvirumo kultūros kūrimui (VR technologijos, 
švieslentės, tūrinės konstrukcijos)  

                

“Gatvės kultūros“ savaitė                 

Socialinės kampanijos visuomenės atvirumo didinimui                 

JUNGTYS 

EJS2021 atidarymo ir uždarymo renginiai                  

EJF valdymo susitikimas, EJS apdovanojimų ceremonija                  

Ambasadorių tinklas Lietuvoje ir Europoje                  

BSSSC konferencija                 

Keliaujanti EJS2021 programos ir pasiekimų paroda po Baltijos jūros regiono 
savivaldybes 

                

EJS gerosios praktikos vadovas, sklaida ir pristatymas                  

Tarptautinis Festivalis "Niekada negirdėta istorija apie Klaipėdą"                  

Simboliai miesto svečiams "Pasiimk dalelę Klaipėdos"                  

Turistiniai maršrutai jaunimui                  
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 ĮSITRAUKIMAS KILIMAS SKRYDIS POKYČIAI 

 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

"Workation" paketai (darbas ir atostogos vienu metu) (Europos jaunimo forumui, 
Lietuvos jaunimo organizacijoms, atsakingoms už jaunimo politikos vykdymą, 
tarptautinėms jaunimo organizacijoms siūloma galimybė vieną mėnesį dirbti 
Klaipėdoje)  

                

Baltijos šalių bendradarbiavimo renginiai, iniciatyvos, projektai                 

EJS2021 miestų-kandidatų bendradarbiavimo iniciatyvos (bendri susitikimai, 
forumai, darbo sesijos, tinklų kūrimo renginiai) 

                

Jungtinės jaunimo iniciatyvos ir renginiai su Europos šalių jaunimu                 

Lietuvos jaunimo sostinės iniciatyva (2 sostinės)                 

POTENCIALAS 

Jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių asmenų kompetencijų stiprinimo 
poreikių tyrimai 

                

Klaipėdos jaunimo organizacijų gebėjimų stiprinimo platforma (mokymai, 
konsultacijos, mentorystė)  

                

On-line konsultacijų bankas                  

Virtualus ir interaktyvus jaunimo miesto žemėlapis                 

Tarptautinis/nacionalinis Jaunimo koordinatorių suvažiavimas                 

Tarptautinės gebėjimų stiprinimo veiklos „Potencialo“ dalyviams (stovyklos, 
dirbtuvės) 
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Jaunimo idėjos, pasiūlytos EJS2021 ir EJS2021 strateginių sesijų metu 

 

JAUNIMO IDĖJOS, PASIŪLYTOS EJS2020 IR EJS2021 STRATEGINIŲ SESIJŲ METU  

 

 

Kryptis: VEIK 

Platforma: Dialogai 
Vieno langelio sistema: pateikus klausimą iškart gauti atsakymą 

Rinkimai (bendradarbiaujant su politinėmis partijomis) 

Nacionalinių skėtinių organizacijų renginiai 

Diskusijos apie tai, kaip atskirti kairiąsias ir dešiniąsias partijas 

Pilietiškumo festivalis 
Klaipėdos piliečių e-balsavimo projektas (sprendžiant tam tikrą miesto problemą) 

Renginiai, susiję su jaunųjų ES politikų sugrįžtuvėmis 

Jaunimas eina į savivaldybę (1 diena mero, administracijos direktoriaus kėdėje, ir pan.) 

Kryptis: VEIK 

Platforma: Solidarumas 
Savanorystės skatinimo modelio kūrimas ir įgyvendinimas 

"Jaunimo laivas" (jaunimo organizacijų paradas) 

Diena be interneto, priklausomybės nuo socialinių tinkle mažinimas 

Socialinė akcija, nukreipta į benamius (pvz., nemokama sriuba) 

EJS2021 valiutos kūrimas ir integraciją į programą. 

 

 

 

Kryptis: KURK  

Platformos: Lyderystė  
Simuliacinių įmonių renginys, rengiamas visoje Europoje 

Kūrybiškumo erdvė (viskas vienoje vietoje) 

Idėjų generavimo renginiai (kiekvienas gali rasti reikalingų specialistų idėjoms įgyvendinti) 

Patarėjai, Verslo informacijos centras  

Startup’as per 48 valandas (ekspertai padeda įgyvendinti idėjas per 48 valandas) 

Klaipėdos blogas (diskusijos įvairiomis temomis) 

Sveikatos sistema (bėgiojate ir taip mažinate sumokamus mokesčius) 

Finansinio raštingumo mokymai 

Sėkmės istorijos (YouTube kanalas)  

Verslo simuliacijos 

Verslumo renginiai Klaipėdoje 

Klaipėda – start’upų bazė 

Hakatono tipo renginiai 

Jaunimui reikalingų paslaugų mugė su politikais, verslininkais 

Kryptis: KURK  

Platforma: Out of the box“ (Kūryba) 
Idėjų siena, viešoje vietoje (Įrašykite idėją į programėlę ir ji bus paskelbta ant sienoje esančių LED ekranų) 

Kūrybiškumo akademija 

EJS2021 grotažymės ant rankų + dovana 

Marškinėliai #RinkisKlaipėdą – kūrybiškumo dirbtuvės 

Milžiniškų lėlių paradas 

Baltijos talentų akademijos atidarymas (akademija skirta naujausiems IT sprendimams, mokymams, pvz., dirbtinio intelekto 

programų kūrimui, virtuali realybė) 

Festivalis “Niekada negirdėta istorija apie Klaipėdą”: istorijų, skatinančių atvykti į Klaipėdą, kūrimas, pasitelkiant “storytelling”  
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Jaunimo idėjos, pasiūlytos EJS2021 ir EJS2021 strateginių sesijų metu 

 

Kryptis: ATSKLEISK 

Platforma: Erdvės 
Jūrinių konteinerių panaudojimas (patalpos darbui, kavinės iš konteinerių)  

24 valandas per parą dirbanti biblioteka 

Kokonai individualiam darbui 

Naktinis klubas nepilnamečiams 

Jaunimo šlovės alėja 

Wi-fi visame mieste 

Geresnės finansavimo sąlygos (pašalpa už nuomą, jei esi jaunesnis nei 29 m.) 

Miesto dekoras (jūrinė tematika) 

Jaunimo zonos 

Traukinukų ekskursija po miestą (išskirtinė transporto priemonė renginių metu) 

Tuk-tuk’ai Klaipėdoje 

Londono autobusai Klaipėdoje 

Rozetės autobusuose 

Modernus apšvietimas mieste (Senamiestyje)  

Išmanus apšvietimas „Rask kelią namo“ (Užsidega šviesa, priartėjus judančiam objektui) 

Jaunimo gatvė / aikštė 

Hamakų parkas 

Lovos, sofos parkuose 

Sūpynių parkas  

Pašto dėžutės mieste 

Gyvūnus priimančios kavinės mieste 

Vieta jauniems muzikantams (gali groti be jokio leidimo) 

Muzikos aparatai (kaip per amerikietiškus filmus) 

Twister žaidimas ant grindinio 

Šachmatai autobusų stotelėse 

Legoland’as (statiniai iš lego) 

Led ekranai, kameros ir Snapchat efektai autobusų stotelėse  

Knygų perėjos + Skaitau Klaipėdoje 

Nudažyk molą įvairiausiomis spalvomis 

Tarzano tiltas per upę / Jono kalnelyje  

Stalo teniso stalai mieste 

Skėčių alėja mieste „Ne visada Klaipėdoje lyja” (iniciatyva – atnešk skėtį; Saulės energijos apšvietimo iššūkis) 

Kuprinių pakabinimas medžiuose po mokyklos baigimo 

Kepurių medis 

Spalvoti laiptai (laiptai išdažomi įvairiomis spalvomis) 

“Aprenk suoliuką” / apmegzta Klaipėda 

3D vaizdai 

Paveikslai iš kasečių, kompaktinių diskų ir pan.) 

Didelis rubiko kubas mieste 

Veidrodžių karalystė 

Perėja, nudažyta kaip pianino klavišai 

Stalo futbolas mieste 

Sudoku / didžiulės Jenga kaladėlės mieste 

Paaukok ir pakabink sūpynes mieste 

Studentų pažadų siena (“Jei išlaikysiu egzaminą, aš pažadu…”) 

Padėklai, baldai iš padangų + LED lempos + šviečiantys dažai; jauniems žmonėms patrauklių erdvių kūrimas universiteto 

teritorijoje) 

Vieta, norintiems “išsikrauti” automobiliais. Drift zona 



PRIEDAS VII: Idėjos 

 

Jaunimo idėjos, pasiūlytos EJS2021 ir EJS2021 strateginių sesijų metu 

 

Tinklinio aikštelių plėtra 

Vandens parkas, vandens pramogos su slidėmis ir pan. 

Tilteliai iš skardinių 

Vasaros terasos iš palečių Smiltynėje 

Atviras fontanas (žmonės gali plaukioti) 

Gultai su ledo kubeliais 

Ledo kambarys „Šaldytuve “ 

Miesto partnerių laikas (siena su laikrodžiais, kurie rodo miesto partnerių laiką) 

Nameliai medžiuose (gyvenk kaip Robinzonas Kruzas) 

Langas į pasaulį (gyvos transliacijos tarp įvairių miestų). 

Tarptautinis „Chill“ festivalis be alkoholio ir narkotikų 

Jaunimo festivalis ant jūros kranto 

360°C ratas (Velnio ratas) ant aukščiausio pastato stogo 

“Pavaikščiok ant vandens” (Stiklinis stogas virš vandens) 

Sodink gėles mieste 

Kryptis: ATSKLEISK 

Platforma: Šiaurė-pietūs 
Požeminė „špargalkių“ paroda 

Festivalis “Sudegink vadovėlius” 

Studijų regata autobusų stotelėse 

Nemokami keltai gimtadienio dienos proga 

Iniciatyva - sumuštiniai benamiams 

Aklųjų pasimatymų rekordo siekimas 

Vakarėliai požeminėse perėjose (Prabangi vakarienė, vakarėlis) 

Cosplay 

Dovanų lietus (pvz., ledai, namų ūkio daiktai, IT produktai). Mėtomi būtų ne daiktai, o minkšti kamuoliukai su užrašu, ką laimėjai 

ir kur galima daiktą/produktą atsiimti. 

Didžiausias Nutella sviesto sumuštinis 

“Ponas barzda” 

Didžiausias hipsterių renginys 

Laikinos tatuiruotės - #RinkisKlaipėdą 

Apsikeisk žaislais su nepažįstamaisiais 

Interaktyvūs muziejai, tapyba ant žmogaus kūno 

Tam tikros muzikinės grupės pakvietimas į Klaipėdą (didžiulis įvairių menininkų dainų atlikimas su 3000 būgnų, gitarų ir kt.). 

Muzikos dienos ne tik Gatvės muzikos dienos metu 

Ledinukų festivalis + nemokama dantų patikra 

Gyvūnų ir jų šeimininkų lenktynės 

Haskių varžybos 

Gyvūnų ir žmonių panašumų ieškojimas 

Nemokamas autobuso bilietėlis, numynus tam tikrą atstumą dviračiu 

Filmų naktis (iš mašinų) 

Filmų naktis (Ekranai jūroje, upėje, Jono kalnelyje). 

Karaokė atviroje erdvėje 

Gondola į Klaipėdą 

Miesto turai naudojant virtualius akinius 

Baltų savaitė (Indoeuropiečių etnokalbų grupė) 

Socialinė provokacija: išlikimas (politikams ir tarnautojams), tuo tarpu studentai tampa lyderiais 

Reklama ant šaligatvių dangos 

Jaunimo radijas + Radistai (DJs) 
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Jaunimo idėjos, pasiūlytos EJS2021 ir EJS2021 strateginių sesijų metu 

 

Laida radijo stotyje 

Rinkis Klaipėdą festivalis 

Bėgimas su kliūtimis 

Savadarbių laivelių lenktynės 

Pernešk knygą. Ekspedicija – Knygnešių keliais (Königsberg-Klaipėda) 

Popierinių laivelių lenktynės 

Elektrinė valtis (robotika) 

Laivų mūšio varžybos 

Plaustai iš perdirbamųjų medžiagų 

Sala iš perdirbamųjų medžiagų 

Jaunųjų porų pasimatymai teatro aikštėje – su muzika ir vyno taure) 

Iniciatyva – Aš esu orkestras (sėdint tarp muzikantų) 

Muzika/koncertai medžiuose 

Smuikininkai, grojantys ant stogų 

Popierinių lėktuvėlių varžybos 

Kaskadininkų pasirodymai 

Skrydis lėktuvu po Biržos tiltu (popieriniai lėktuvėliai) 

Tarzano kelias į Smiltynę (per senamiestį) 

Lynas pro senamiestį – Pažink Klaipėdą iš viršaus. 

Renginiai ant miesto namų stogų 

Stebėk saulėlydį iš viršaus 

Gėlių dalinimas visiems praeiviams 

Tavo vardo/pavardės gatvės mieste (laikinas pavadinimas, kol kažkas kitas nuperka paslaugą) 

Socialinė provokacija: "Išgyvenk iš studentiškos stipendijos" (naudojant paukščių lesyklėlių imitaciją) 

Ledo skulptūrų festivalis 

Smėlio pilių konkursas 

Menas iš jūros (Išgarinus druską iš jūros vandens) 

Eko-mokykla Smiltynėje ir Giruliuose 

Tarzano parkas skulptūrų parke 

Putų vakarėlis 

Scena renginiams ant ratukų 

Skulptūros iš senų knygų 

Interaktyvus paveikslų piešimas 

Geo Caching‘as 

Prisiregistruok Klaipėdoje (QR kodas +orientacinės) 

Kosmoso efektai ant sienų 

Labirintas mieste 

Parduotuvių krepšelių lenktynės 

Riedlenčių lenktynės 

Redbull lenktynės 

Milžiniška svečių knyga 

Pakabink savo inkarą su ten išgraviruotu pavadinimu 

Surask visus inkarus Klaipėdoje 

Pinball ar kryžiukai/nuliukų žaidimai autobusų stotelėse ar šalia šviesoforų tiems, kurie laukia 

Laivų mūšio lenta autobusų stotelėse 

Vandens mūšis / Sniego mūšis 

Naktinis tinklinis (ar kiti žaidimai su kamuoliais) prie jūros (naudojant šviečiančius dažus) 

Maudymosi kostiumėlių konkursas  

Domino (žmogus+čiužinys+žmogus); senų knygų domino 
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Jaunimo idėjos, pasiūlytos EJS2021 ir EJS2021 strateginių sesijų metu 

 

Kūno tapybos paroda 

Nudistų šokinėjimas bangose, šuolių konkursas 

#RinkisKlaipėda trafaretai ant kūno 

Slaptos dėžutės (po žeme) + žinutė miestui 

Lobio paieškos + parašyta knyga (pvz., lobis – didžiulis gintaras, nurodymai, kur jį rasti - knygoje) 

„Pavok iš muziejaus “ 

Teigiama iniciatyva, naudojant "Mėlynojo banginio" skleidimo metodiką 

Nesėkmingų idėjų kapinės 

Koncertai bažnyčiose 

Roko koncertai bunkeriuose 

Žibintai nuo stogų 

Važiuojantys, transportuojami baseinai, smėlio dėžės 

Gauk palaiminimą prieš egzaminą (vieningas ave Marija giedojimas) 

Balionų, aitvarų, šviesų festivalis 

Pripučiamų baseinų festivalis 

Jaunimo piknikas (susibūrimai su maistu, gėrimais, kažkas žaidžia, dainuoja) 

Neįgaliųjų šokių festivalis 

Pikniko dienos 

Veiklų parkuose skatinimas 

Vandens mūšiai 

Specializuoti neįgaliųjų klubai (šokiai, kino kūrimas, sportas) 

Jaunimo mūšiai (Ištraukti jaunimą iš namų į miestą) 

Orientacinės varžybos 

Masiniai vandens mūšiai 

Flashmob’as (Masinis šokis) su meru 

Sveikatingumo takų įrengimas, žygių organizavimas 

Interaktyvūs žaidimai (įtraukiant miesto objektus) 

Visuomenės susirinkimas “Miegok po žvaigždėmis” 

Platforma: JUNGTYS 
Kelionė autobusu į buvusius Europos jaunimo sostines 

Medienos meno dirbtuvės (Latvija+Lietuva) 

Renginių organizavimas netoliese esančių šalių ambasadose (Šalies pristatymas, įskaitant Erasmus studentus) 

Pasaulio virtuvė (skatinama tolerancija) 

Pyragų diena (skanaujama kitų šalių pyragais) 

Telekonferencijos su jaunimu iš kitų šalių 

Tarptautiniai, masiniai protmūšiai 

Ambasadorių tinklo plėtra Lietuvoje ir Europoje 

Baltijos šalių bendradarbiavimo renginiai, iniciatyvos, projektai 

Bendradarbiavimo iniciatyvos su EJS2021 miestais kandidatais 

Pasaulio lietuvių susitikimų / kongresų organizavimas Klaipėdoje 

Tarptautinis LGBT kino festivalis 

Įvairių nacionalinių grupių karnavalai 

Pasaulio jaunimo susitikimas "Atneš pasaulį į Klaipėdą" 

Viešintiems svečiams “Pasiimk dalelę Klaipėdos”. Svečiai gali išsivežti dalelę Klaipėdos, pvz., mažą smėlio indelį, gintaro ir pan. 

Platforma: POTENCIALAS 
Studentų varžybos (pvz., Europiniu mastu. Jie kuria savo vardą, daro jį žinomesniu ir tuo pačiu garsina miestą). 

Meno konkursai 

Klaipėdos jaunimo ralis aplink Lietuvą, skirtas garsinti EJS renginius). (riedučiais, riedlentėmis, motoroleriais, dviračiais, ir pan.) 

Jaunimo apdovanojimai 

 



 Priedas VIII: Komunikacija 

Preliminarus komunikacijos planas ir priemonės 
 
Pagrindinės komunikacijos strategijos dalys: 
 

• Pasirengimas  

• Įvedimo kampanija 

• Įvaizdinė kampanija  

• VEIK integruotos komunikacijos kampanija  

• KURK integruotos komunikacijos kampanija 

• ATSKLEISK integruotos komunikacijos kampanija 
 

EJS2021 bendrosios komunikacijos priemonės 

Lygmuo Laikotarpis Komunikacijos priemonės 

Vietinis Nacionalinis Tarptautinis 

TIKSLAS: nuolatinė EJS2021 ir #rinkisklaipeda programos sklaida 

x x x 2019-2022 Internetinės svetainės kūrimas ir administravimas 

Mobiliosios programėlės kūrimas, renginių skelbimas programėlėje 

x x x 2018-2022 Socialiniai tinklai ir informacijos sklaida jusoe (Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, Twitter) 

x x x 2018-2022 Informaciniai puslapiai, straipsniai 

x x x 2019-2022 Spaudos konferencijos 

x x   2020-2022 Skelbimų stendai Klaipėdoje ir Lietuvoje 

x x x 2019-2022 E-komunikacija (reklaminiai skydeliai, SEO) 

  x   2019-2022 TV laidos 

x x x 2022 Radijas 

x x   2019-2022 Spausdinta medžiaga (lankstinukai, užrašai, plakatai) 

x x  2018-2022 Laikraščiai, dienraščiai– straipsniai 

x x  2020-2021 Reklama oro uoste, autobusų/geležinkelio stotyse  

 x x 2018-2022 Reklama internete, soc. tinkluose, jaunimo portaluose (rezervacijos sistemų portaluose ir pan.) 

x x   2022 Partizaninė rinkodara (autobusai, graffiti siena su šūkiu #chooseklaipeda, LED instaliacijos mieste) 

x x x 2019-2022 Atributika (tušinukai, lipdukai, džemperiai ir kt.) 

x x x 2020-2022 EJS2021 informaciniai taškai Lietuvoje ir užsienyje bendradarbiaujant su jaunimo centrais, turizmo ir 
informacijos centrais, bibliotekomis, Eurodesk. 

x x   2019-2022 Kava ir puodelis (ant puodelio -lipdukas su vardu) pardavimo taškuose 

x     2020-2022 Lauko reklama Klaipėdoje 
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 Žinutės Komunikacijos veiksmai 
Lygmuo (vietos, 

nacionalinis, 
tarptautinis) 

   Vietos Nacionalinis  Tarptautinis 

VISOS TIKSLINĖS 
GRUPĖS 

Klaipėda – Europos jaunimo sostinė 
2021 

Įvaizdinė kampanija    

JAUNIMAS (14-35)    

Moksleiviai, studentai Tapk Klaipėdos ambasadoriumi ir veik: 
savanoriauk, balsuok, kurk savo miestą 
Rinkis Klaipėdą mokslams, kurk verslą 
2021 m. švęskime jaunimo susitikimų 
vietą Klaipėdoje 

VEIK, KURK, ATSKLEISK integruotos komunikacijos kampanijos. 
Priemonės: socialiniai tinklai, SEO, pristatymai švietimo įstaigose, informacijos 
perdavimas tiesioginiais kanalais - per atstovybes, mokytojus, vidinius tinklus, mokyklų 
prezidentus, el. laiškai, tiesioginiai susitikimai, atributika, suvenyrai, skrajutės jaunimo 
susibūrimo vietose (kavinių tinkluose, centruose), pristatymai studijų ir karjeros 
mugėse, dalyvavimas didelio masto renginiuose, video medžiaga, live transliacijos  

   

Dirbantis jaunimas  Savo pavyzdžiu skatink verslumą, tapk 
mentoriumi, savanoriauk  
Veik, balsuok, įsitrauk į patrauklaus ir 
atviro miesto kūrimą 

VEIK, KURK, ATSKLEISK integruotos komunikacijos kampanijos 
Priemonės: naujienų portalai, lauko reklama, socialiniai tinklai, atributika 

   

NEET Kurk savo gyvenimą Klaipėdoje: pradėk 
verslą, karjerą, savanoriauk. 
 

VEIK, KURK, ATSKLEISK integruotos komunikacijos kampanijos 
Priemonės: Tiesioginiai kontaktai per jaunimo darbuotojus, Darbo biržą 

   

Jaunos šeimos  Būk aktyvus ir įsitrauk, kurk patrauklų 
miestą sau ir savo vaikams. 
 

VEIK, KURK, ATSKLEISK integruotos komunikacijos kampanijos 
Priemonės: naujienų portalai, TV, spauda, radijas, lauko reklama, socialiniai tinklai, 
atributika, informacijos sklaida specializuotuose forumuose, moterų klubuose ir 
organizacijose, šeimos centruose, bendrijose, tiesioginiai kontaktai.  

   

Neorganizuotas jaunimas, 
neformalios jaunimo 
grupės 

Veik, kurk, atskleisk savo potencialą; 
tapk jaunimo ambasadoriumi, aplikuok 
ir sukurk šventę 2021 m.  
 

VEIK, KURK, ATSKLEISK integruotos komunikacijos kampanijos 
Priemonės: naujienų portalai, socialiniai tinklai, radijas, lauko reklama, SEO, temos 
žiniasklaidoje, atributika, pristatymai studijų ir karjeros mugėse, video medžiaga, live 
transliacijos, subkultūrų ir neformatų lyderių įtraukimas į ambasadorių tinklą ir 
informacijos sklaida per juos.  

   

LGBTQI Atsiskleisk ir padėk Klaipėdai tapti 
atvira nustumtoms grupėms, atskleisk 
savo unikalumą, gauk profesionalią 
pagalbą, burkis į bendruomenę. 
 

VEIK, KURK, ATSKLEISK integruotos komunikacijos kampanijos 
Priemonės: naujienų portalai, socialiniai tinklai, lauko reklama, SEO, temos 
žiniasklaidoje, pristatymai švietimo įstaigose, tiesioginiai susitikimai, atributika, 
skrajutės jaunimo susibūrimo vietose (kavinių tinkluose, centruose), video medžiaga, 
live transliacijos, subkultūrų ir neformatų lyderių įtraukimas į ambasadorių tinklą ir 
informacijos sklaida per juos, tiesioginiai kontaktai su LGBT bendruomene, LGL, 
tarptautinėmis organizacijomis, informacijos sklaida gayline.lt; bendros 
kampanijos/partnerystės su pagalbos centrais, pagalbos linijomis, žmogaus teisių 
gynimo organizacija, lipdukai “Atviri LGBT” paslaugų sektoriaus įstaigose 

   

Įvairių negalių jaunimas Įsitrauk, kelk savo problemas, kurk 
patogų, atvirą miestą. 
 

VEIK, KURK, ATSKLEISK integruotos komunikacijos kampanijos 
Priemonės: naujienų portalai, socialiniai tinklai, radijas, lauko reklama, SEO, temos 
žiniasklaidoje, el. laiškai, tiesioginiai susitikimai, atributika, tiesioginiai kontaktai per 
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jaunimo kurčiųjų, judėjimo negalios, aklųjų ir silpnaregių organizacijas, tiesioginiai 
kontaktai ir partnerystės kampanijos, renginių live transliacijos su vertimu į gestų kalbą, 
video medžiagos titravimas 

Etninės mažumos Prisidėk kuriant visoms kultūroms 
atvirą miestą. 
 

VEIK, KURK, ATSKLEISK integruotos komunikacijos kampanijos 
Priemonės: naujienų portalai, socialiniai tinklai, SEO, temos žiniasklaidoje, el. laiškai, 
tiesioginiai susitikimai, atributika, tiesioginiai kontaktai per tautinių mažumų centrus, 
neformalias bendruomenes ir bendrijas. 

   

Užsienio lietuvių jaunimas Tapk EJS2021 ambasadoriumi, kartu 
skleiskime EJS žinią Šiaurės, Baltijos 
jūros regiono, Skandinavijos šalių 
jaunimui, kartu išnaudokime istorinį 
šansą Lietuvai tapti jaunimo politikos 
lydere Baltijos regione. 

Priemonės: naujienlaiškiai, socialiniai tinklai, tinklalapis, tiesioginiai kontaktai, 
pristatymai lietuvių emigracijos tikslinėse šalyse, jungimasis ir vykimas su miesto ir 
Lietuvos delegacijomis į užsienį, kontaktai per ESN tinklą, Pasaulio lietuvių sąjungą, 
ambasadas, ekspatų bendruomenes, miesto partnerius ir tinklus.  

   

Užsienio jaunimas Klaipėda yra EJS2021, susitikime ir 
kurkime jaunimo politiką, švęskime 
jaunystę.  
 

Priemonės: socialiniai tinklai, naujienlaiškiai, SEO, asmeniniai kvietimai, strateginiai 
jaunimo politikos renginiai ir integracija į programą įvairiais formatais, pristatymai 
būsimose EJS, iniciatyvos ir pristatymai Europiados, Tall Ship Race metu, svarbiausių 
renginių live transliacijos su vertimu. Informacijos sklaida pasitelkiant EJS sostinių 
tinklą, Europos jaunimo forumą, tarptautines jaunimo organizacijas, turimus partnerius.   

   

ORGANIZACIJOS    

Jaunimo organizacijos Bendradarbiauk, įsitrauk 
Plėtok savo kompetencijas, perimk 
know-how, stiprink jaunimo 
organizacijas, padėk Klaipėdai tapti 
jaunimo politikos kompetencijos centru.  

Priemonės: tiesioginis bendradarbiavimas per struktūras, tarptautinių partnerysčių 
užmezgimas, banerių kampanija įsitraukusių partnerių tinklalapiuose, socialiniuose 
tinkluose, dalyvavimas bendruose renginiuose, pristatymai, rezultatų ir pokyčių 
pristatymai, asmeniniai susitikimai, įtraukimas į ambasadorių tinklą ir sklaida per jį. 

   

Su jaunimu dirbančios 
organizacijos, jaunimo 
darbuotojai, kultūros, 
švietimo įstaigos, NVO 

Tapk EJS2021 partneriu, padėk 
įgyvendinti programą, kartu kurkime 
atvirą ir draugišką miestą jaunimui. 

VEIK, KURK, ATSKLEISK integruotos komunikacijos kampanijos  
Priemonės: renginiai ir pristatymai, rezultatų ir pokyčių pristatymai, asmeniniai 
susitikimai, naujienlaiškiai, įtraukimas į ambasadorių tinklą, spausdinta medžiaga.  

   

Psichologinės pagalbos 
centrai 

Tapk partneriu, įsitrauk į platformų 
įgyvendinimą, padėk jaunimui atskleisti 
savo kūrybiškumą, verslumą, 
lytiškumą, galimybes, kad jaunimas 
jaustųsi saugus ir priimtas, suprastas, 
išklausytas 

Priemonės: tiesioginiai kontaktai, partnerysčių užmezgimas, spausdinta medžiaga, 
lipdukai „Aš EJS rėmėjas/partneris“ 

   

Tarptautinės su jaunimu 
dirbančios organizacijos, 
jaunimo politiką 
vykdančios/formuojančios 
įstaigos 

Klaipėda, įgyvendindama EJS2021 
programą, tampa kompetentingu 
jaunimo politikos įgyvendinimo centru. 
Bendradarbiaukim, vienykim Europos 
jaunimą; 

Priemonės: tiesioginiai kontaktai, susitikimai, bendradarbiavimo užmezgimas, 
naujienlaiškiai, strateginiai jaunimo politikos renginiai ir integracija į programą įvairiais 
formatais, pristatymai būsimose EJS. 

   

Šiaurės šalių jaunimo 
tarybos, tinklai  

Klaipėdos EJS2021 tai istorinė pergalė 
visoms Šiaurės, Skandinavijos šalims, 
dirbkime kartu, kad titulas taptų įrankiu 
jaunimo politikai vystytis, tobulėti, kad 
EJS2021 mobilumo tradicijos tęstųsi. 
Dalinkitės savo gerąja patirtimi darbe su 

Priemonės: tiesioginiai kontaktai ir sklaida per turimus tinklus, esamus partnerius, 
miestus partnerius,  susitikimai, naujienlaiškiai, jungimasis ir vykimas su miesto ir 
Lietuvos delegacijomis į užsienį 
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jaunimo atskirties grupėmis, skleiskime 
pažangą ir gerąją patirtį Baltijos šalyse ir 
Europoje. 

Lietuvos ambasados, 
konsulai užsienyje 

Klaipėdos tapimas EJS2021 – istorinė 
pergalė Klaipėdai ir Lietuvai. 
Klaipėdos dėka EJS2021 pajudėjo į 
Šiaurę, įsitraukite užmezgant ryšius su 
užsienyje gyvenančiais klaipėdiečiais.  
Padėkite skleisti žinią apie EJS2021 
užsienio šalims ir tarptautinės jaunimo 
politikos formuotojams. 

Priemonės: el. laiškai, skambučiai, susitikimai, kvietimai į pagrindinius renginius, 
naujienlaiškiai. 

   

Užsienio ambasados 
reziduojančios Lietuvoje 

Padėkite skleisti žinią apie EJS2021 
savo šalių jaunimui. 

Priemonės: el. laiškai, skambučiai, susitikimai, „pusryčiai“ su užsienio šalių 
ambasadoriais, pristatymo renginiai. 

   

Verslo organizacijos Palaikykite, remkite ir įsitraukite į 
programos įgyvendinimą, tapkite 
mentoriais, padėkite ugdyti verslų, 
kūrybišką, novatorišką jaunimą.  
Padėkite pritraukti ir išlaikyti jaunimą 
Klaipėdoje. 

Priemonės: tiesioginiai susitikimai, renginiai, mentorystės promo kampanija, 
pristatymai, įtraukimas į ambasadorių tinklą. 

   

NUOMONĖS FORMUOTOJAI (Stakeholders)    

Miesto politikai EJS2021 titulas, tai unikali galimybė 
pokyčiams jaunimo politikoje, kuriant 
patrauklų, atvirą, bendradarbiaujantį 
miestą. Nepraleiskite šito šanso, tai 
įrankis stabdyti drastišką jaunimo 
emigraciją.   
Klaipėda atvira veikliam, aktyviam, 
iniciatyviam jaunimui, atverkite savo 
duris, įsileiskite jaunimo balsą į 
sprendimų ir miesto vystymosi 
klausimų svarstymą ir priėmimą. 

Priemonės:  tiesioginiai pristatymai, atidarymo ir svarbiausi programos renginiai, temų 
inicijavimas miesto žiniasklaidoje,  atvirų durų dienos savivaldybėje, rezultatų ir 
pokyčių pristatymai, spausdinta medžiaga. 

   

Nacionaliniai politikai, 
nuomonės lyderiai 

EJS2021 - istorinė pergalė Klaipėdai ir 
Lietuvai skatinant pokyčius jaunimo 
politikoje, kuriant ją atvirą visam 
jaunimui. 

Įvaizdinė kampanija 
Priemonės: temų inicijavimas nacionalinėje žiniasklaidoje, pristatymas Seimo, 
Vyriausybės, prezidentūros nariams, iš Klaipėdos kilusių autoritetų įtraukimas į 
ambasadorių programą 

   

Žiniasklaida EJS titulą į Lietuvą parvežusi Klaipėda 
siekia kurti atvirą, draugišką, 
bendradarbiaujantį miestą visam 
jaunimui.  
Klaipėda 2021 m. burs Europos jaunimo 
politikos formuotojus.   

Priemonės: spaudos konferencijos, pranešimai spaudai, kvietimai į renginius, interviu 
inicijavimai miesto, regioninėje, nacionalinėje ir tarptautinėje žiniasklaidoje, spausdinta 
medžiaga, kasmetiniai tyrimų, rezultatų ir pokyčių pristatymai. 

   

VISUOMENĖ    

Miesto bendruomenė Klaipėdą rinktis verta, didžiuokis 
miestu ir jo jaunimu, švęsk EJS2021. 
Būk atvira, priimk kitokius, išgirsk 

VEIK, KURK, ATSKLEISK integruotos komunikacijos kampanijos  
Priemonės: pasiekimų paroda mieste, ambasadorių tinklo plėtra ir kvietimas įsitraukti, 
dalyvavimas programos renginiuose, lipdukai „Aš EJS dalis“, atidarymo renginys, 

   



 Priedas VIII: Komunikacija 

jaunimą. 
Įsitrauk į platformas ir savo 
kompetencijomis sustiprink jaunimą. 

informacija vietos žiniasklaidoje, suvenyrai, identiteto formavimo kampanija „Mano 
širdis priklauso Klaipėdai“. 

Lietuvos gyventojai Rinkis Klaipėdą, jaunimo susitikimų 
vietą. 

Įvaizdinė kampanija, mimų paradas Sostinės dienose 2020 m. Vilniuje, kviečiant švęsti 
2021 m. Klaipėdoje 
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Vertinimo proceso 
etapai 

2018 2019 2020 2021 2022 

IV ketv. I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. I ketv. II ketv. 

Pasirengimas vertinimui 

Vertinimo sistemos 
parengimas 

             
 

 

Vertinimo tikslų ir 
rezultatų 
identifikavimas 

             
 

 

Vertinimo klausimynų 
parengimas 

 
 

           
 

 

Suinteresuotų šalių 
identifikavimas 

 
 

           
 

 

Galimų informacinių 
šaltinių nustatymas 

 
 

           
 

 

Vertinimo metodų ir 
technikų numatymas* 

 
 

           
 

 

Vertinimo sistemos 
peržiūra ir korekcijos 

             
 

 

Išorinių ekspertų 
paslaugų įsigijimas 

               

Pradinių tyrimų 
vykdymas ir statistikos 
duomenų surinkimas 

               

Tarpinis vertinimas 

Ketvirčio vertinimo 
ataskaitų rengimas 

                  

Tarpinis vertinimas     
  

 
   

 
   

    

Konsultacijos su LIJOT 
ekspertais 

               

Konsultacijos su 
Europos jaunimo 
forumo ekspertais 

               

Konsultacijos su 
buvusių ir esamų 
Europos jaunimo 
sostinių ekspertais 
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Išorinio vertinimo 
eksperto parengtos 
ataskaitos pateikimas ir 
pristatymas EJS tarybai, 
RinkisKlaipeda 
darbuotojams, 
suinteresuotoms šalims 

               

Galutinis vertinimas 

Galutinės ataskaitos 
parengimas 

             
  

Galutinės ataskaitos 
vertimas į anglų kalbą 

             
  

Galutinės ataskaitos 
pateikimas Europos 
jaunimo forumui 

             
  

Pristatymas ir sklaida 

Vertinimo ataskaitų 
pristatymai 
suinteresuotoms šalims 

    
 

   
 

    
 

 

Vertinimo ataskaitų 
viešinimas 
www.rinkisklaipeda.lt 
puslapyje 

    
 

   
 

    
  

Galutinės vertinimo 
ataskaitos pristatymas 
bendruomenei ir 
suinteresuotoms šalims 

             
  

Galutinės ataskaitos 
viešinimas 
www.rinkisklaipeda.lt 
puslapyje 

             
  

Tvarumas 

Išmoktų pamokų 
dokumentavimas ir 
panaudojimas ateities 
projektams 

             
  

Tvarumo plano 
parengimas ir 
aprobavimas 

             
  

http://www.rinkisklaipeda.lt/
http://www.rinkisklaipeda.lt/
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Bendradarbiavimas su 
Europos jaunimo 
sostinių tinklu ir 
būsimomis Europos 
jaunimo sostinėmis 

 
              

* Rengiant vertinimo sistemą bus naudojama struktūrizuota buvusios EJS2014 (Tesalonikų) vertinimo sistema, informacija apie kiekybinius ir kokybinius parametrus, taikomus skirtingoms veiklos rūšims. 

 

 
PRELIMINARŪS VERTINIMO INDIKATORIAI 

 
 Sėkmės indikatoriai Įrankiai Kada Kas 

POVEIKIO VERTINIMAS 

VEIK 

Augantis Klaipėdos jaunų žmonių politinis 
raštingumas:  

• Augantis jaunų žmonių dalyvavimas viešojo 
administravimo procesuose (20%) 

• Jaunimo balsavimo rinkimuose aktyvumas 
(10%) 

Jaunimo ambasadorių forumo, JRT 
pateiktų ir priimtų pasiūlymų skaičius 

2019-2021 IV ketv. Jaunimo reikalų 
koordinatorius 

Jaunimo balsavimo rinkimuose 
aktyvumo duomenys (pagal VRK 
duomenis) 

2019 I ketv. 
2019 II ketv. 
2020 IV ketv. 

„RinkisKlaipeda“ 

Projekto dalyvių apklausa prieš ir po 
EJS2021 veiklų, siekiant įvertinti 
pilietinio raštingumo pokyčius 

2019 I ketv. 
2019 II ketv. 
2020 IV ketv. 

Išorės paslaugos 

Vietos, nacionalinės ir tarptautinės jaunimo 
politikos suvokimo ir pripažinimo augimas: 

• Jaunimas žino savo teises ir pareigas (50%) 

• Auga jaunimo pasitenkinimas vykdoma 
jaunimo politika (40%) 

• Visuomenė suvokia kas yra jaunimo politika 
(30%) 

• Didėjantis finansavimas jaunimo politikos 
vykdymui (nuo 0,92% iki 2,5%) 

Visuomenės nuomonės apie jaunimo 
politiką tyrimas  

2019-2021 IV ketv. Išorės paslaugos 

Savivaldybės planavimo dokumentai, 
siekiant įvertinti ar didinamas jaunimo 
politikai skirtas biudžetas. 

2019-2021 IV ketv. Išorės paslaugos 

Jaunimo pasitenkinimo vykdoma 
jaunimo politika reitingas (apklausa) 

2019 I ketv. 
2020-2021 IV ketv. 

Išorės paslaugos 

Augantis savanorystės, NVO prestižas ir 
savanoriaujančių jaunų žmonių sk. 

• Augantis savanoriaujančių jaunų žm. sk. 
(30%) 

Nuomonės tyrimas dėl požiūrio į 
savanorstę ir NVO 
Statistiniai NVO, jaunimo organizacijų 
duomenys dėl savanorių sk. ir 
savanoriško darbo valandų. 

2019 I ketv. 
2020-2021 IV ketv. 

Jaunimo organizacijos, 
Jaunimo reikalų 
koordinatorius 

KURK 

Augantis EJS2021 veiklose dalyvavusio 
jaunimo apsisprendimas kurti verslą (10%) 

EJS2021 dalyvių apklausa  2019-2021 IV ketv. Jaunimo organizacijos 
„RinkisKlaipeda“ 

Augantis verslo atvirumas neįgaliems (10%) Neįgaliųjų užimtumo statistiniai 
duomenys (naudojami viešai prieinami 
statistiniai duomenys) 

2019-2021 IV ketv. Jaunimo organizacijos 
„RinkisKlaipeda“ 
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Įmonių, integruojančių neįgaliuosius į 
darbo rinką, skaičius (apklausa) 

Augantis jaunimo bendradarbiavimas 
kūrybinėje srityje (20%) 

Partnerysčių ir bendradarbiavimo 
jaunimo kūrybinėje srityje projektų 
skaičius (apklausa) 
Statistinė finansuotų tarptautinių ir 
nacionalinių projektų informacija, 
jaunimo organizacijų apklausa 

2019-2021 IV ketv. „RinkisKlaipeda“ 
Jaunimo organizacijos 

ATSKLEISK 

Sukurtos ne mažiau kaip trys jaunimo erdvės Sukurtos infrastruktūros užimtumas, 
lankytojų srautas 

2021 IV ketv. Jaunimo organizacijos 

Augantis jaunimo pasitenkinimas miesto 
infrastruktūra (40%) 

Jaunimo pasitenkinimo miesto 
infrastruktūra reitingas (apklausa) 

2020-2021 IV ketv. Išorės paslaugos 
Jaunimo organizacijos 

Erdvių patrauklumas 

• Augantis kūrybinių iniciatyvų, renginių 
skaičius periferijoje (40%) 

Renginių statistika (monitoringo 
duomenys) 

2019-2021 IV ketv. „RinkisKlaipeda“ 
Jaunimo organizacijos 

Didėjantis pasitenkinimas laisvalaikio veiklų 
pasiūla: 

• Augantis jaunimo pasitenkinimas 
laisvalaikio veiklomis (40%) 

Jaunimo pasitenkinimo laisvalaikio 
veiklomis reitingas (apklausa) 
Subkultūras atstovaujančių renginių ir 
juose dalyvaujančių asmenų skaičius 
(monitoringo duomenys) 

2019-2021 IV ketv. Išorės paslaugos 

Augantis visuomenės sąmoningumas ir 
atvirumas: 

• Mažėjanti visuomenės homobija (20%) 

• Augantis saugumo jausmas tarp jaunimo 
atskirties grupių (20%) 

Homofobinių patyčių statistika 
švietimo įstaigose (tyrimas) 
Visuomenės tolerancijos tyrimas 
Jaunimo atskirties grupių Fokus 
grupės apklausa 

2019-2021 IV ketv. Nacionalinė LGBT teisių 
organizacija 

Jaunų žmonių, po mokslų liekančių mieste, 
procentas 

Aukštųjų mokyklų duomenys 2019-2021 IV ketv. „RinkisKlaipeda“ 

JUNGTYS Augantis Klaipėdos kaip ambicingos jaunimo 
politikos lyderės žinomumas Lietuvoje ir 
užsienyje 

Jaunimo politikos pristatymų/gerosios 
patirties pristatymų skaičius/  
Į Klaipėdą atvykstančių 
organizacijų/asmenų skaičius gerosios 
praktikos perėmimui skaičius 
Tarptautinių jaunimo iniciatyvų ir 
renginių, projektų skaičius 

2020-2022 „RinkisKlaipeda“ 
Klaipėdos m. savivaldybė 
Jaunimas 

Augantis žmonių, teigiamai vertinančių 
Klaipėdą, skaičius (20%) 

Miestiečių ir turistų nuomonės 
apklausa 
Turizmo sk. statistika (naudojami 
viešai prieinami statistiniai duomenys) 

2019 I ketv. 
2020-2021 IV ketv. 

Išorės paslaugos 
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Žinučių, susijusių su Klaipėda 
skaičius socialiniuose tinkluose.  

POTENCIALAS Stiprėjantis jaunimo organizacijų sektorius: 

• Augantis projektų sk. jaunimo 
organizacijose (20%) 

• Augantis savanorių sk. (20%) 

• Augantis jaunimo organizacijų vykdomų 
veiklų sk. (20%) 

Aktyviai veiklą vykdančių jaunimo 
organizacijų statistika, susitikimai su 
jaunimo organizacijomis 

2019-2021 IV ketv. Jaunimo organizacijos 
„RinkisKlaipeda“ 

Augantis jaunų žmonių, kurie po mokslų 
pasirinko Klaipėdą skaičius (10%) 

Aukštųjų mokyklų duomenys 2019-2021 IV ketv. „RinkisKlaipeda“ 

EJS2021 VALDYMO VERTINIMAS 

EJS2021 Biudžetas Skaidrus programos valdymas, biudžeto 
įgyvendinimas nukrypstant ne mažiau kaip 
10% nuo suplanuoto biudžeto. 

Įgyvendintos projekto ataskaitos 
(finansinė dalis), EYC2021 biudžeto 
išlaidų monitoringo ataskaitos. 

2019-2021 IV ketv. 
2022 II ketv. 

„RinkisKlaipeda“ 

EJS2021 valdymas Programos vykdymo kokybė, darbo metodų 
efektyvumas, valdymo modelių efektyvumas, 
jaunų žmonių įsitraukimas ir suinteresuotumas 
dalyvauti EJS2021, programos aktualumas, 
programos tęstinumo galimybės 

Susitikimai, fokus grupės, apklausa, 
dokumentų analizė 

2019-2021 IV ketv. Išorės paslaugos 

Komunikacijos 
efektyvumo 
vertinimas 

Augantis visuomenės žinomumas apie EJS2021 Reprezentatyvi visuomenės 
nuomonės apklausa  
Renginio dalyvių sk. (projekto 
monitoringo duomenys) 
Socialinių tinklų lankytojų, peržiūrų 
sk. 
Žinučių žiniasklaidoje, spaudoje sk.  

2019 II ketv.  
2020-2021 IV ketv. 
2022 II ketv. 

Išorės paslaugos 
„RinkisKlaipeda“ 

 
 



Priedas X: Biudžetas
Column1

Column2 Column3 Column4 Column5 Column6 Column7 Column8

KADA Iš viso:
Savivaldybės 

biudžetas

Nacionalinis 

biudžetas
Rėmimas

Projektinis 

finansavimas

DIALOGAI

Jaunimo politikos plėtros strategija 2020 15 000 15000 15000

Jaunimo Ambasadorių forumas (einamosios 

vykdymo išlaidos) 2020-2022

2020-1000             

2021 - 2000               

2022-1000

4000 4000

#Chooseklaipeda ambasadorių programa 

(smulkiom reikmėms, patirtų išlaidų 

kompensavimas)
2019-2022

2019 - 1500 

2020 - 1500 

2021 - 1500 

2022 - 1500

6000 6000

Motyvacinė ir kompensacinė sistema JRT 

(gerosios praktikos vizitai (po 4 kasmet), 

išlaidų kompensavimas)
2019-2022

2019 - 2500  

2020 - 5000     

2021 - 7500   

2022 - 5000

20000 20000

Dalyvavimas Europos jaunimo politikos 

renginiuose (40 išsiųstų asmenų)
2019-2022

2019 - 8000 

2020 - 8000 

2021 - 8000 

2022 - 8000

32000 6400 25600

Programa „Politinis raštingumas“ 

2019-2021

2019 - 10000 

2020 - 10000 

2021 - 10000 

2022 - 10000

40000 24000 16000

Politikų ir jaunimo debatai 2019 5000 5000 5000

Rinkiminės iniciatyvos, įtraukiančiosios 

mados iniciatyvos (asmeniniai pakvietimai), 

politinis “žadinimas”

2020 6000 6000 6000

Viešas jaunimo atstovų pristatymas mieto 

valdžiai, kaip jaunimas prisidėjo prie miesto 

gerovės

2019-2020 - - - - - -

 1-5 finansavimo modeliai 

2020-2021

2020 - 52000 

2021 - 

147000

199000 100000 30000 10000 59000

Iš viso platformos DIALOGAS veikloms:
327000 186400 55600 10000 75000
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SOLIDARUMAS

KADA Iš viso:
Savivaldybės 

biudžetas

Nacionalinis 

biudžetas
Rėmimas

Projektinis 

finansavimas

Daugiafunkcinio centro įkūrimas ir 

įveiklinimas (netraukiama į bendrą 

biudžetą)

2020 - - - - -

Savanorystės skatinimo sistema (modelis) 2020 10000 10000 5000 5000

Jaunimo organizacijų laivų paradas

2019-2021

2019 - 15000 

2020 - 15000 

2021 - 15000

45000 15000 15000 9000 6000

Tarptautinis Savanorystės ir Solidarumo 

festivalis
2021 15 000 15000 10000 5000

Humanitarinės pagalbos iniciatyvos 

palaikant kaimynines šalis
2021 32000 32000 16000 8000 8000

Tarptautinis forumas "Neįgalių studentų 

integracija universitetuose: kur mes esame 

ir kur turėtume būti?“

2021 15000 15000 7000 4000 2000 2000

2019-5500

2020-11000

Erasmus+ informaciniai renginiai

2019-2022

2019 - 2500 

2020 - 2500 

2021 - 5000 

2022 - 2500

12500 8000 1000 500 3000

Europos solidarumo korpuso, savanorystės 

galimybių pristatymo-patirties renginiai
2019-2022

2019 - 2500 

2020 - 5000 

2021 - 9000 

2022 - 2500

19000 7000 5500 1500 5000

„Kartų dialogas“ iniciatyvos
2020-2021

2020-4000   

2021 - 3000
7000 3500 1500 2000

Diena be interneto "Išsilaisvink nuo 

socialinių tinklų priklausomybės"
2021 5000 5000 5000

SDG instaliacijos mieste 2021 35000 35000 20000 15000

Švietimo kampanijos apie darnaus 

vystymosi tikslus
2019-2021

2019 - 10000 

2020 - 15000 

2021 - 25000

50000 30000 10000 10000

Socialiniai ekpserimentai "Patirk mane“ 

2019-2020 16500 10000 5000 1500
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2019-10000

2020-55000

2021-105000

Iš viso platformos SOLIDARUMAS 

veikloms:
432000 208000 97000 34000 93000

LYDERYSTĖ
KADA Iš viso:

Savivaldybės 

biudžetas

Nacionalinis 

biudžetas
Rėmimas

Projektinis 

finansavimas

Jaunimo verslumo inkubatorius (mokymai, 

konsultacijos, kursai)
2019-2021

2019-7000 

2020 - 7000 

2021 - 10000

24000 10000 4000 10000

Jaunimo, NVO teikiamų paslaugų mugės 

verslui, politikams 2020-2021
2020-15000 

2021 - 15000
30000 15000 10000 5000

Jaunimo informavimo kampanijos 

pozityvaus požiūrio į verslininkystę 

formavimui

2019-2021

2019 - 7000 

2020 - 7000 

2021 - 7000

21000 8000 4000 5000 4000

Geidžiamiausio darbdavio jaunimui ir 

jauniems talentams apdovanojimai 2020-2021
2020 - 15000 

2021 - 15000
30000 10000 10000 10000

Laisvai samdomų darbuotojų susitikimas 2021 20000 20000 12000 3000 5000

2019-5000

2020-5000

2021-5000

2020-10000

2021-15000

Tarptautiniai socialinio verslumo konkursai 

2019-2021

2019 - 10000 

2020 - 10000 

2021 - 10000

30000 10000 10000 10000

Bendri verslo, neįgaliųjų bendruomenės 

susitikimai-diskusijos, pristatant sėkmės, 

integruojant neįgaliuosius darbo vietoje

2019-2021

2019 - 4000 

2020 - 4000 

2021 - 4000

12000 4000 2000 3000 3000

1-5 finansavimo modeliai 

2019-2021 170000 75000 20000

Karjeros ugdymo mokymai neįgaliųjų 

bendruomenei 2019-2021 15000

75000

5000 5000 5000

1000
Jaunųjų verslininkų sėkmės istorijų ciklas 

YouTube kanale
2020-2021 25000 12000 7000 5000
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Verslumo renginys „Jaunimas-jaunimui"

2019-2021

2019 - 3600 

2020 - 3600 

2021 - 3600

10800 5800 5000

Tarptautiniai socialinio verslumo konkursai

2019-2021

2019 - 12000 

2020 - 12000  

2021 - 12000

36000 16000 20000

Socialinio verslumo jaunimo iniciatyvos
2020-2021

2020 - 5000 

2021 - 6000
11000 6000 5000

Edukaciniai renginiai verslui lyčių lygybės 

klausimais 2019-2021

2019 - 3000 

2020 - 5000 

2021 - 2000

10000 7000 3000

2020-50000

2021-127200

Iš viso platformos LYDERYSTĖ veikloms
452000 286000 51000 37000 78000

OUT OF THE BOX (Kūryba)
KADA Iš viso:

Savivaldybės 

biudžetas

Nacionalinis 

biudžetas
Rėmimas

Projektinis 

finansavimas

Tarptautinis kūrybiškumo festivalis 2021 15000 15000 8000 3000 2000 2000

Kūrybiškumo dirbtuvės, stovyklos

2020-2021
2020-16000 

2021 - 32000
48000 23000 5000 2000 18000

Inovacijų laboratorijos 

2019-2021

2019-10000 

2020 - 10000 

2021 - 10000

30000 15000 6000 5000 4000

Kūrybinės jaunimo iniciatyvos miestui

2020-2021
2020 - 10000 

2021 -25000
35000 35000

Tarptautinis mimų festivalis 2021 25000 25000 15000 10000

1-5 finansavimo modeliai

2020-2021

2020 - 35000 

2021 - 

115000

150000 120000 5000 25000

Iš viso platformos KŪRYBA veikloms 303000 216000 14000 14000 59000

1-5 finansavimo modeliai

2020-2021 177200 165200 12000
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ERDVĖS KADA Iš viso:
Savivaldybės 

biudžetas

Nacionalinis 

biudžetas
Rėmimas

Projektinis 

finansavimas
Jaunimui atvira infrastruktūra, veikianti 

24/7
2021 45000 45000

Saugių miesto erdvių kūrimas (apšvietimas, 

grafiti, 3 D meno elementai nesaugiose 

miesto zonose)

2020-2021
2020 - 20000 

2021 - 40000
60000 40000 8000 12000

Tarptautinės dirbtuvės „Naujos 

nepatrauklių erdvių istorijos“ 2020-2021
2020 - 7000 

2021 - 10000
17000 12000 2000 3000

Tarptautinis “BeachArt” festivalis-dirbtuvės 
2021 16000 16000 10000 6000

Jaunimo šlovės zona/alėja
2020-2021

2020 - 5000 

2021 -5000
10000 10000

1-5 finansavimo modeliai 

2020-2021
2020 - 20000 

2021 - 40000
60000 45000 15000

Iš viso platformos ERDVĖS veikloms 558000 512000 0 10000 36000

ŠIAURĖ-PIETŪS
KADA Iš viso:

Savivaldybės 

biudžetas

Nacionalinis 

biudžetas
Rėmimas

Projektinis 

finansavimas

Tarptautinis "Chill" festivalis
2021 25000 25000 14000 4000 4000 3000

Tarptautinis 3D gatvės piešinių konkursas-

dirbtuvės
2021 15000 15000 7000 2000 3000 3000

Tarptautiniai ekstremalaus sporto renginiai 

(BMX, riedutininkai) 2020-2021
2020-25000 

2021 - 50000
75000 35000 15000 25000

Eksperimentinės, pop-up erdvės, 

pritaikytos jaunimo poreikiams 
2021 350000 3500002021-350000



Priedas X: Biudžetas
Kitokio sporto festivaliai (bola api, 

popierinių lėktuvėlių lenktynės, 

plaukiojimas šokolado baseine, 

rankšluostinis)

2020 - 2021
2020 - 20000 

2021 - 30000
50000 30000 10000 10000

Jaunimo festivalis ant jūros kranto 2021 10000 10000 8000 2000

Tarptautinis sūpynių festivalis 2021 10000 10000 8000 2000

Sporto renginiai viešose miesto erdvėse 

2019-2021

2019-15000 

2020 - 30000 

2021 - 75000

120000 79000 10000 3000 28000

Bendruomenės susirinkimai "Miegok po 

žvaigždėmis" 
2020-2021

2020 -4000 

2021 - 4000
8000 5500 1000 1500

„Šiaurės vėjų“ kaitų ir burlenčių stovyklos 

vaikams ir jaunimui
2020-2021

2020-10000 

2021 - 10000
20000 12000 2000 6000

Požeminė "špargalkių" paroda 2021 5000 5000 5000

Jaunimo bendradarbiavimo iniciatyvos 

periferinėse miesto dalyse 2019-2021

2019 - 5000 

2020 - 5000 

2021 - 5000

15000 15000

#chooseklaipeda kūrybinės iniciatyvos ir 

dirbtuvės „Europiados“ metu
2020 5000 5000 5000

1-5 finansavimo modeliai 

2020-2021
2020 - 20000 

2021 - 50000
70000 40000 30000

Iš viso platformos ŠIAURĖ-PIETŪS 

veikloms:
428000 263500 16000 42000 106500

SPALVOS
KADA Iš viso:

Savivaldybės 

biudžetas

Nacionalinis 

biudžetas
Rėmimas

Projektinis 

finansavimas

Tarptautinis simpoziumas, skirtas 

draugiškos LGBTQI jaunimo politikos 

formavimui

2021 12000 12000 3000 3000 6000

2019-4500

2020-4500

2021-4500

2019-50000

2020-80000

2021-170000

Pirštų kūrėjų koncertas 2021 19000 19000 10000 4000 2000 3000

2500

Platforma “Nepatogios temos” (teminės 

diskusijos, dirbutvės, spektakliai ir 

performansai, vakarėliai, socialiniai 

eksperimentai)

2019-2021 300000 174000 48000 9000 69000

Socialinės kampanijos visuomenės atvirumo 

didinimui 2019-2021 13500 6000 3000 2000



Priedas X: Biudžetas
Tarptautinis LGBT+ filmų festivalis 2021 14000 14000 7000 7000

Eksperimentinis inkubatorius atvirumo 

kultūros kūrimui (VR technologijos, 

švieslentės, tūrinės konstrukcijos)

2021 400000 400000 200000 100000 100000

Vaivorykštės dienos

2019-2021

2019 - 3000 

2020 - 4500 

2021 - 6500

14000 7000 7000

"Gatvės kultūros" savaitė 2021 15000 15000 11000 4000

2020-28000

2021-83000

Iš viso platformos SPALVOS veikloms: 898500 466000 155000 16000 261500

JUNGTYS
KADA Iš viso:

Savivaldybės 

biudžetas

Nacionalinis 

biudžetas
Rėmimas

Projektinis 

finansavimas

EJS2021 atidarymo ir uždarymo renginiai 2021 200000 131000 50000 19000

EJF valdymos susitikimas, EJS 

apdovanojimų ceremonija 
2020 73236 68236 5000

Ambasadorių tinklas Lietuvoje ir Europoje
2019-2021 - - - - -

Keliaujanti EJS2021 programos ir pasiekimų 

paroda po Baltijos jūros regiono 

savivaldybes

2021 45000 32000 13000

Tarptautinis Festivalis "Niekada negirdėta 

istorija apie Klaipėdą"
2021 17000 11000 3000 3000

Simboliai miesto svečiams "Pasiimk dalelę 

Klaipėdos"
2021 30000 20000 10000

Turistiniai maršrutai jaunimui 2020 - - - - -

"Workation" paketai (darbas ir atostogos 

vienu metu) (Europos jaunimo forumui, 

Lietuvos jaunimo organizacijoms, 

atsakingoms už jaunimo politikos vykdymą, 

tarptautinėms jaunimo organizacijoms 

2020-2021
2020-8000 

2021 - 8000
16000 16000

2019-9000

2020-14000

2021-20000

EJS gerosios praktikos vadovas, sklaida ir 

pristatymas 
2022 7000 7000 7000

Jungtinės jaunimo iniciatyvos ir renginiai su 

Europos šalių jaunimu
2020-2021

2020 - 5000 

2021- 5000
10000 5000 5000

63000
1-5 finansavimo modeliai

2020-2021 111000 48000

22000

Baltijos šalių bendradarbiavimo renginiai, 

iniciatyvos, projektai 2019-2021 43000 18000 3000



Priedas X: Biudžetas

2019-7000

2020-7000

2021-18000

2021-50000

2022-50000

Iš viso platformos JUNGTYS veikloms: 573236 426236 70000 40000 37000

POTENCIALAS
KADA Iš viso:

Savivaldybės 

biudžetas

Nacionalinis 

biudžetas
Rėmimas

Projektinis 

finansavimas

Tarptautinis/nacionalinis Jaunimo 

koordinatorių suvažiavimas
2021 12000 12000 6000 3000 3000

2019-34000

2020-34000

2021-34000

Virtualus ir interaktyvus jaunimo miesto 

žemėlapis
2020 6000 6000 6000

2019-12000

2020-32000

2021-57000

Iš viso platformos POTENCIALAS 

veikloms:
243000 90000 53000 0 100000

IŠ VISO PLATFORMOMS: 4,214,736.00€      2,654,136.00€      511,600.00€       203,000.00€      846,000.00€      

501,058.88€         501,058.88€         

939,485.40€         939,485.40€         

5,655,280.28€      4,094,680.28€      511,600.00€       203,000.00€      846,000.00€      

EJS2021 miestų-kandidatų 

bendradarbiavimo iniciatyvos (bendri 

susitikimai, forumai, darbo sesijos, tinklų 

kūrimo renginiai)

2019-2021 32000 25000 7000

Tarptautiniai mokymai „Potencialo“ 

dalyviams (stovyklos, dirbtuvės) 2019-2021 102000 45000 30000 27000

Lietuvos jaunimo sostinės iniciatyva (2 

sostinės)
100000 100000 100000

Rinkodara:

Administravimas:

IŠ VISO: 

Klaipėdos jaunimo organizacijų gebėjimų 

stiprinimo platforma (mokymai, 

konsultacijos, mentorystė)
2019-2021 111000 21000 20000 70000

Jaunimo organizacijų ir su jaunimu 

dirbančių asmenų kompetencijų stiprinimo 

poreikių tyrimai
2019-2022 12000 12000

2019-3000 

2020 - 3000 

2021 - 3000 

2022-3000


