
 
 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 

SPRENDIMAS 

DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PARAIŠKAI EUROPOS 

JAUNIMO SOSTINĖS 2021 TITULUI GAUTI 
 

2018 m. rugsėjo 27 d. Nr. T2-197 

Klaipėda 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8, 13, 14, 16, 

29 ir 38 punktais, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. 

sausio 25 d. sprendimu Nr. T2-16 „Dėl pritarimo Klaipėdos miesto dalyvavimui 2021 metų 

„Europos jaunimo sostinė“ titulo konkurse“, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 

n u s p r e n d ž i a: 

1. Pritarti Klaipėdos miesto savivaldybės paraiškai Europos jaunimo sostinės 2021 titului 

gauti (pridedama). 

2. Įgalioti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti ir pateikti 

Europos jaunimo sostinės 2021 titului gauti visus dokumentus, susijusius su 1 punkte nurodytos 

paraiškos įgyvendinimu, suteikiant jam teisę perįgalioti tai padaryti valstybės tarnautojus, 

atsakingus už nurodytų dokumentų rengimą. 

3. Skelbti šį sprendimą Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje 

 

 

Savivaldybės meras Vytautas Grubliauskas 

 



 
 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 

SPRENDIMAS 

DĖL PRITARIMO EUROPOS JAUNIMO FORUMO IR KLAIPĖDOS MIESTO 

SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO DĖL EUROPOS JAUNIMO SOSTINĖS 

2021 M. TITULO SUTARTIES PROJEKTUI 
 

2019 m. balandžio 12 d. Nr. T2-98 

Klaipėda 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 

42 punktu ir atsižvelgdama į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. 

sprendimą Nr. T2-16 „Dėl pritarimo Klaipėdos miesto dalyvavimui 2021 metų „Europos jaunimo 

sostinė“ titulo konkurse“ ir į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. 

sprendimą Nr. T2-197 „Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės paraiškai Europos jaunimo 

sostinės 2021 titului gauti“, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Pritarti Europos jaunimo forumo ir Klaipėdos miesto savivaldybės bendradarbiavimo dėl 

Europos jaunimo sostinės 2021 m. titulo sutarties projektui (pridedama). 

2. Įgalioti Klaipėdos miesto savivaldybės merą Vytautą Grubliauską pasirašyti 1 punkte 

nurodytą sutartį su visais priedais. 

3. Skelbti šį sprendimą Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje. 

 

 

Savivaldybės meras Vytautas Grubliauskas 

 



EUROPOS JAUNIMO SOSTINĖS 2021 M. ĮGYVENDINIMO IR FINANSAVIMO MODELIS 

 

EUROPOS JAUNIMO SOSTINĖS 

TARYBA 

 

SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJA 

 

DALINIO FINANSAVIMO 

KONKURSAI 

 (Programinis finansavimas) 

Didysis dalinio 

finansavimo konkursas dėl 

EJS administravimo ir 

viešinimo - 2.030.621 Eur 

Mažieji konkursai (Platformos): 

1. Solidarumo platformos konkursas; 

2. Dialogai platformos konkursas; 

3. Lyderystės platformos konkursas; 

4. Kūrybos platformos konkursas; 

5. Erdvių platformos konkursas; 

6. Šiaurės – pietūs platformos konkursas; 

7. Spalvų platformos konkursas 

8. Kitų jaunimo projektų rėmimas   - 476.000 Eur 

 
Koordinavimo  

pagalba 

PROJEKTĄ ADMINISTRUOJANTI 

ORGANIZACIJA 

(pagal dalinį finansavimo konkursą) 

Projektus vykdančios organizacijos  

VIEŠIEJI PIRKIMAI          

285.920 Eur 

Veiklų 

kokybinė 

priežiūra 

Techninis 

aptarnavimas 

153.250 

Eur 

Konsultacinė 

ir techninė 

pagalba 

Konkurso 

priežiūra 



SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA - Vykdys pagrindinę projekto priežiūrą, organizuos dalinio finansavimo konkursus, kurių metu bus atrinktos 

organizacijos, kurios įgyvendins projekto platformų renginius, taip pat organizuos dalinio finansavimo konkursą dėl projekto administravimo ir veiklų 

įgyvendinimo.  Administracija vykdys šių renginių įgyvendinimo kontrolė, mero potvarkiu sudarys Europos jaunimo sostinės taryba, sekretoriaus šiai 

tarybai. Taip pat dalis veiklų bus įgyvendinama perkant viešąsias paslaugas arba organizuojant kitokio pobūdžio konkursus, pvz. dalyvaujamasis 

biudžetas. Administracija taip pat įsipareigoja bendrauti su Europos jaunimo forumu ir konsultuoti įstaigą, kuri administruos projektą. Administracija 

turės padėti kitoms jaunimo organizacijoms prisitraukti papildomą finansavimą 

EUROPOS JAUNIMO SOSTINĖS TARYBA - Šią tarybą sudaro 9 asmenys: 3 nepriklausomi jaunimo atstovai iš miesto, 3 jaunimo atstovai iš 

Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ ir 3 Savivaldybės atstovai.  Tarybos pagrindinės funkcijos yra viso projekto 

koordinavimas, strateginių sprendimų su administruojančia įstaiga priėmimas, projekto vadovo atranka, projekto priežiūra, procesų koordinavimas. 

Europos jaunimo sostinės taryba taip pat dalyvauja atrenkant programų projektų paraiškas.  

DALINIO FINANSAVIMO KONKURSAS – Dalinio finansavimo konkursas vyks pagal tarybos patvirtintus nuostatus. Bus skelbiami 8 programų 

projektų konkursai. Vienas konkursas bus skelbiamas dėl projekto administravimo, veiklų įgyvendinimo ir viešinimo. Likusieji konkursai bus skelbiami 

pagal paraiškoje nurodytas platformas. Organizacijos, kurios teiks paraiškas gauti programinį finansavimą turės atitikti kriterijus, sąlygas. Bus prašoma, 

kad organizacija teikianti paraišką turėtų bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis. Taip organizacijų tinklas įgyvendins dalį Europos jaunimo 

sostinės programos.  

PROJEKTĄ ADMINISTRUOJANTI ĮSTAIGA – Ši įstaiga turės įsidarbinti papildomus asmenis Europos jaunimo sostinės 2021 projektui 

koordinuoti. Įstaigos funkcija bus koordinuoti visą projektą, bendrauti regioniniu, tarptautiniu lygmeniu, inicijuoti įvairius projektus, prisitraukti 

papildomus finansavimo šaltinius, viešinti projektą. Įstaiga dėl renginių koncepcijų ir kt. veiklų nuolat turės tartis su Europos jaunimo sostinės taryba. 

Taip pat ji turės sudaryti visą renginių išdėstymą, glaudžiai bendrauti su kitomis organizacijomis, kurios įgyvendins platformas.  

PROGRAMŲ VERTINIMO EKSPERTAI – Ekspertai atliks kokybinį programų projektų paraiškų vertinimą. Ekspertai turės būti nešališki, nesusiję 

su institucijomis pateikusiomis paraiškas. Taip pat planuojamos įsigyti tarptautinių ekspertų paslaugos, kurie vertins viso Europos jaunimo sostinės 2021 

m. projekto įgyvendinimą.  

 

 

 


