
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

KLAIPĖDOS MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

  Nr. .

Posėdis įvyko 2022 m. kovo 31 d. 16.00 – 17.30 val. 

Posėdžio pirmininkas Deividas Petrolevičius, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus vyriausiasis patarėjas.

Posėdžio  sekretorė Aistė  Valadkienė,  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  Jaunimo  ir

bendruomenių reikalų koordinavimo grupės jaunimo reikalų koordinatorė (grupės vadovė)

Dalyvavo:  Laurynas  Gečius,  Eglė  Šerutytė,  Vaida  Raugelė,  Ramina  Kvekšaitė,  Agnė

Zabrynaitė,  Edmundas  Kvederis,  Deividas  Petrolevičius,  Vilius  Marauskas,  Arvydas  Cesiulis,

Jūratė Sokolova, Alina Velykienė, Eglė Deltuvaitė.

Svečiai:  Agnė  Kovalenkaitė,  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  Jaunimo  ir  bendruomenių

reikalų koordinavimo grupės vyr. specialistė, Agnė Mikniūtė, Klaipėda – Europos jaunimo sostinė

2021 m. ambasadorių koordinatorė. 

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Jaunimo centro (Paryžiaus komunos g. 16A) situacijos aptarimo;

2.  Dėl  2022  m.  Jaunimo  iniciatyvų  projektų  ekspertinio  vertinimų  išvadų  aptarimo,

finansavimo  ir  rekomendacijų  teikimo   Savivaldybės  administracijos  direktoriui  (Agnė

Kovalenkaitė, KMSA);

3.  Dėl  Klaipėda  –  Europos  jaunimo  sostinė  2021  m.  projekto  pristatymo  (Greta

Meškauskienė, Klaipėdos šventės);

4.  Rezoliucijos  dėl  renginių  pritaikymo  užsieniečiams  pristatymas  (Agnė  Mikniūtė,

Klaipėdos šventės);

5. Rezoliucijos dėl viešųjų renginių pritaikymo asmenims, turintiems negalią, pristatymas

(Agnė Mikniūtė, Klaipėdos šventės);

6.  Rezoliucijos  dėl  didesnio  informacijos  bei  paslaugų  prieinamumo  anglų  kalba,

pristatymas (Agnė Mikniūtė, Klaipėdos šventės);

7. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA. Dėl Jaunimo centro (Paryžiaus komunos g. 16A) situacijos aptarimo.

L. Gečius informavo, kad Jaunimo reikalų taryba pateikė Savivaldybės administracijai raštą

dėl situacijos apie Jaunimo centrą išaiškinimo. Atsakymas į raštą nebuvo gautas. Atsakymas buvo

pateiktas Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacijai „Apskritasis stalas“, kuriame buvo nurodyta,

kad Jaunimo centre įsikūrė pabėgėlių centras. L. Gečius paprašė D. Petrolevičiaus trumpai pristatyti

esamą situaciją. 

Elektroninio dokumento nuorašas
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D. Petrolevičius informavo, kad šiuo metu pabėgėlių centre srautai yra ženkliai apmažėję

lyginant,  kas buvo prieš  kelias  savaites.  Buvo kalbėta  su migracijos  departamento  atstove,  kuri

pripažino, kad srautai yra sumažėję,  o daugelis atsiųstų darbuotojų jau yra gražinti į  savo darbo

vietas.  Atstovė  taip  pat  paminėjo,  kad  šiuo  metu  laukiama  ES  sprendimų dėl  pabėgėlių  kvotų

kiekvienai šaliai, sprendimų iš savo vadovų. 

A. Velykienė pasiteiravo ar nebuvo svarstymų apie kitas patalpas? Gal metrikacijos patalpos

S. Šimkaus gatvėje?

A. Cesiulis  informavo,  kad  šalyje  buvo paskelbta  ekstremali  padėtis  ir  gauti  nurodymai

steigti pabėgėlių centrus visoje Lietuvoje. Savivaldybės administracija sudarė darbo grupę iš įvairių

skyrių darbuotojų ir taip pat parinko keletą vietų, kuriose galėtų įsikurti pabėgėlių centras. Vidaus

reikalų ministrė  A. Bilotaitė  su  Savivaldybės  administracijos  atstovais apžiūrėjo keletą  patalpų

variantų Klaipėdoje ir ji priėmė sprendimą, kad Atviro jaunimo centro patalpos Paryžiaus k. gatvėje

yra tinkamiausios. Savivaldybės administracija turėtų komunikuoti su Vidaus reikalų ministerija ir

teirautis,  ar  sumažėjus  žmonių  srautui,  pabėgėlių  centras  galėtų  įsikurti  mažesnėse  patalpose,  o

Atvirame jaunimo centrą užleisti jaunimui.

E. Kvederis informavo, kad matė patalpų ieškojimo procesą, nes ministrė buvo atvykusi į

Mokinių  saviraiškos  centrą.  Esminė  klaida  tai,  kad  Savivaldybės  administracija  šių  veiksmų

nederino  ir  nekomunikavo  su  visuomeninėmis  tarybos,  šiuo  atvejus  su  Jaunimo reikalų  taryba.

Atviras jaunimo centras yra ES finansuotas projektas, kuriame turi vykti pagal projektą numatytos

veiklos.  E.  Kvederis  klausė,  galbūt  Savivaldybės  administracija  pamiršo  tai  paminėti  ministrei.

Susidaro įspūdis, kad šis centras yra vieta, kurioje gesinami laužai. Galbūt reikėjo pasiūlyti kitas

patalpas jaunimui. 

V. Raugelė pažymėjo, kad ministrė išsirinko iš to, ką pasiūlė Savivaldybės administracija.

Patalpos  buvo naujos,  sutvarkytos,  todėl  natūralu,  kad  jas  pasirinko.  Reikėjo  pasiūlyti  daugiau

variantų. Kitas esminis aspektas yra tai, kad dabartinė valdžia nuskandino jaunimo koncepciją, o

Savivaldybės administracijos požiūris į jaunimą yra labai prastas. Susidaro įspūdis, kad Jaunimo

reikalų taryba absoliučiai nebeturi jokios galios. Netgi žvelgiant į miesto tarybą, galima pastebėti,

kad ten taip pat nėra jokio palaikymo. Reikia tiesiog išlaukti.

D.  Petrolevičius  informavo,  kad  Vidaus reikalų  ministerija  buvo informuota,  kad Atviro

jaunimo centro patalpos yra ES finansuotas projektas. VRM išsiaiškino, kad pabėgėlių centrą tose

patalpose įsteigti galima. 

V. Marauskas pritarė V. Raugelės nuomonei ir pasiūlė parengti raštą nuo JRT su klausimu,

kodėl Savivaldybės administracija yra susidariusią neigiamą nuomonę apie jaunimą. 

A. Velykienė pasakė, kad suprantanti abi puses. Tokiam dėdeliui žmonių srautui reikėjo imti

areną. Yra kaip yra. Geriau Migracijos departamentas kartu su Savivaldybės administracija turėtų

nuspręsti, kada tiksliai galėtų keistis pabėgėlių centro vietą, kad sumažinti įtampas tarp jaunimo ir

administracijos.
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V. Raugelė pažymėjo, kad jaunimo atstovai turėtų garsiai apie tai kalbėti ir išeiti į miestiečių

tribūną. 

NUTARTA.  Susipažinta  su  informacija.  Rekomendacija  JRT  atstovams  išsakyti  savo

nuomonę miestiečių tribūnoje. 

2. SVARSTYTA. Dėl 2022 m. Jaunimo iniciatyvų projektų ekspertinio vertinimų išvadų

aptarimo, finansavimo ir  rekomendacijų teikimo  Savivaldybės administracijos direktoriui  (Agnė

Kovalenkaitė, KMSA);

A. Kovalenkaitė  informavo,  kad  šiais  metais  buvo jaunimo iniciatyvų  konkurse  buvo 9

prioritetai:

1. Verslumo ir informacinių technologijų ugdymas ;

2. Jaunimo lytiškumo ugdymas ir psichinės bei emocinės sveikatos stiprinimas;

3. Tolerancijos ir lygių galimybių skatinimas ;

4. Tautinių mažumų ir užsieniečių informavimas ir įtraukimas į iniciatyvas;

5. Jaunimo ir su jaunimo dirbančių organizacijų stiprinimas.

6. Šiaurinės ir Pietinės miesto dalių jaunimo bendruomenių įtrauktis, įveiklinimas bei

nepatrauklių jaunimui miesto erdvių pritaikymas jaunimo poreikiams;

 7. Pilietiškumo ir visuomeniškumo ugdymas;

8. Jaunimo iniciatyvos, skirtos paminėti Klaipėdos miesto 770 m. gimtadienį;

9. Jaunimo iniciatyvos, skirtos paminėti Lietuvos ir (ar) Europos jaunimo metams.

Iš viso buvo gautos 39 paraiškos, 8 iš jų buvo atmestos po techninio įvertinimo, nes neatitiko

reikalavimų  ir  kriterijų.  Ekspertai  vertino  31  paraišką.  Finansų  poreikis  buvo  176  tūkst.  Eur.

Iniciatyvoms yra skirta tik 67 960 Eur. Po ekspertų vertinimo buvo sudaryta konkursinė eilė su balų

skaičiais bei siūlomomis finansuoti sumomis. 

V. Raugelė paklausė, ar A. Kovalenkaitė gali trumpai papasakoti apie projektą, surinkusį

daugiausiai balų? Kokia pagrindinė idėja? Kas lėmė, kad kiti projektai liko už brūkšnio?

A.  Kovalenkaitė  informavo,  kad  projektas,  surinkęs  daugiausiai  balų  visiškai  atitiko

prioritetus ir nustatytus kriterijus,  tai  yra tęstinė iniciatyva.  Organizacija  šį projektą teikia jau 3

metus  iš  eilės.  Jų  aprašyti  neformalaus  ugdymo metodai  yra  inovatyvūs,  organizacija  dirba  su

riedlentininkais, riedutininkais, projektas buvo be kritinių klaidų. Projektai surinkę mažiau negu 55

balus pagal aprašą yra nefinansuojami. Ekspertai pasižiūrėjo labai kritiškai pasižiūrėjo į išlaidas ir

pastebėjo,  kad  kituose  projektuose  buvo  netinkamai  sudarytos  sąmatos  (nurodytos  per  didelės

administravimo išlaidos, projektų koordinavimas perkamas kaip paslauga ir pan.), kai kurios veiklos

buvo pilnai nepagrįstos. 

A. Velykienė pateikė pastabas/ pasiūlymus. Negali ekspertai vertinti visų projektų. Siūloma

pasidaryti sekančiam konkursui mažiausiai bent tris ekspertų grupes, kurios vertintų projektus. Taip

pat labai liūdna, kad projektai neatitiko techninių reikalavimų. Reikia organizuoti tokius mokymus

po kurių vėliau reikėtų kuo mažiau atmesti organizacijų dėl formalių kriterijų neatitikimo. 
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A. Cesiulis paklausė, kodėl sunku atrinkti ekspertus? Kokia yra to problema?

A. Kovalenkaitė informavo, kad galbūt dėl mažo darbo užmokesčio. 

NUTARTA. Pritarti ekspertų kokybiniam vertinimui. Siūlyti Savivaldybės administracijos

direktoriui finansuoti žemiau išvardintus projektus su nurodytomis sumomis. 

 

Eil
.

Nr
.

Organizacij
os

pavadinima
s

Projekto
pavadinimas

Bendra
projekt
o suma

 Prašo
ma iš

SB
suma

Priorite
to balų

vidurkis

Kriterij
ų balų
vidurki

s

Balų
vidurki

s

Skiriam
a suma

1

VšĮ
Asmenybės

ugdymo
kultūros
centras

Riedam 2022 7600 6500 20 72 92 6000

2

VšĮ
Socialinių

mokslų
kolegija

Pabėgimų
kambariai

Verslo
labirintai

6500 4800 17 66 83 3580

3

VšĮ
Socialinių

mokslų
kolegija

Atrask
pažink ir
išsaugok

Klaipėdos
istoriją

5700 4000 17 64 81 2500

4

Klaipėdos
kurčiųjų
jaunimo

organizacija

Klaipėdos
kurčiųjų
jaunimo

organizacijos
stiprinimas

4135 3640 20 61 81 3640

5

Asociacija
Mano

miestas
Klaipėda

Edukacinių
politinių
diskusijų

ciklas Pirmas
kartas

10460 6500 20 60 80 3500

6 Asociacija
Šokių namai

Šiaurinė
Klaipėda

šoka
7310 6310 17 62 79 3500

7

Klaipėdos
senamiesčio

Rotaract
klubas

Jaunimo
edukacija

psichologinė
s ir emocinės

sveikatos
gerinimo
temomis

7170 6420 20 58 78 4000

8

Labdaros ir
paramos
fondas

Dvasinės
pagalbos
centras

Big Brother
Big Sisters
mentorystės
programos
stiprinimas:

naujų
savanorių

5170 4530 20 57 77 4000
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pritraukimas
ir

motyvavimas
ilgalaikei

savanorystei

9 VšĮ
Lyderiams

Klaipėda
arčiau tavęs
2 (Talentai
Klaipėdai)

5700 5100 20 57 77 4000

10 Klubas
Diabeto IQ

Iš vaikystės -
į suaugystė 6180 5610 20 55 75 3000

11

Asociacija
Mano

miestas
Klaipėda

#Becool
#AFTERsch

ool
8500 6500 17 57 74 3000

12

Klaipėdos
senamiesčio

Rotaract
klubas

Klaipėdos
senamiesčio

Rotaract
klubo

viešinimas ir
stiprinimas

5570 4970 20 54 74 2240

13 Miesto
bažnyčia

Lyderis savo
noru 7500 6500 17 57 73 3500

14 VšĮ Geras
Vardas

Mes
NeKitokie 8500 6500 13 60 73 3500

15
VšĮ

Kibirkščių
meistrai

STEAMBIK
E Klaipėda 7230 6500 13 60 73 5000

16 VšĮ Stebėk
teises

Lytiškumo
ugdymo ir
psichikos
sveikatos

stiprinimas

1940 1740 20 52 72 1500

17

Klaipėdos
miesto
dailės
klubas
Guboja

Žingsniai per
Klaipėdą 8232 6810 17 54 70 3500

18

Klaipėdos
Interact
klubas Į

žvaigždes

Tobulėk
pusmetis 7390 6290 17 53 70 4500

19
VšĮ

„Baltijos
jūrų skautai

Kartu mes
galim daug! 8800 6500 20 49 69 3500

Iš viso: 67 960

3.SVARSTYTA. Dėl  Klaipėda  –  Europos  jaunimo sostinė  2021 m.  projekto  pristatymo

(Greta Meškauskienė, Klaipėdos šventės).

L. Gečius informavo, kad susirgus projekto vadovei klausimas yra nukeliamas į kitą posėdį. 

NUTARTA. Nukelti klausimą į kitą posėdį. 
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4.  SVARSTYTA. Rezoliucijos  dėl  renginių  pritaikymo užsieniečiams  pristatymas  (Agnė

Mikniūtė, Klaipėdos šventės);

2021  m.  įgyvendinant  Klaipėda  –  Europos  jaunimo  sostinė  2021  m.  projektą  buvo

organizuoti  keli  Klaipėdos  jaunimo  forumai.  Jame  dalyvavo  įvairaus  amžiaus,  organizuotas  ir

neorganizuotas jaunimas. Jo metu buvo pasiskirstytos 5 temos: erdvės jaunimui, jaunimo saugumas,

darbas  jaunimui,  talentų  išlaikymas  ir  pritraukimas,  ekologija.  Buvo  įvykdyti  13  susitikimų  su

forumo nariais, konsultuotasi su įvairiomis įstaigomis ir organizacijomis, į diskusijas įtraukta apie

50 jaunuolių,  išgeneruota beveik 150 įvairių  idėjų ir  pasiūlymų.  Jaunimui aktualiausi  klausimai

buvo užsieniečių integracija ir paslaugų anglų k. prieinamumas bei asmenų su negalia integracija.

Agnė Mikniūtė pristatė rezoliucijos turinį (pridedama). Jaunimas siūlo įpareigoti renginių,

pilnai  arba  dalinai  finansuojamų  iš  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  biudžeto  organizatorius

užtikrinti:  privalomą  informacijos  apie  renginius  sklaidą  anglų  kalba;  atsižvelgiant  į  renginio

pobūdį,  renginį  įgyvendinti  dviem kalbomis – lietuvių ir  anglų k.,  užtikrinant  vertimą realiuoju

laiku.

E. Deltuvaitė graži idėja, tačiau kyla keletą klausimų. Savivaldybės finansuoja organizacijas

dalinai,  todėl atrodo nekorektiška įpareigoti  organizacijas organizuoti  renginius dviem kalbomis.

Taip pat kitos organizacijos, kurios yra suinteresuotos pasiekti tiek lietuvius, tiek užsieniečius, jau

senai tai  daro. Kitą vertus renginiai  vykstantys bibliotekoje,  kur susirenka tik senjorai,  vargu ar

sutrauktų  užsieniečius.  Siūlymas  vis  dėlto  būtų  ne  įpareigoti  renginių  organizatorius,  bet

rekomenduoti naudoti dvi kalbas.

A. Cesiulis nusistebėjo pasiūlymais ir pasakė, kad net Sovietiniais laikais nebuvo privaloma

dubliuoti dokumentų dvejomis kalbomis. Tai, kas dabar siūloma, tai yra dvikalbystės įteisinimas.

Tam tikrose renginiuose ar kaip rekomendacija tai galėtų vykti, bet anglų k., kaip privalomo dalyko

įvedimas švelniai tariant tai būtų kenksminga. 

J.  Sokolova pasisakė,  kad  rezoliucijoje  išsakytoms  idėjoms  pritaria,  bet  sutinka,  kad  tai

turėtų būti labiau rekomendacija, o ne įpareigojimas. 

V.  Raugelė  pasisakė,  kad  idėja  yra  gera.  Iš  esmės  rezoliucija  kalba  apie  tai,  kad

Savivaldybės informacija turėtų būti pateikiama keliomis kalbomis. 

A.  Velykienė  pastebėjo,  kad  kitose  Savivaldybės  informacija  tikrai  yra  pateikiama

įvairiomis kalbomis. 

A. Cesiulis informavo, kad tikrai nėra prieš tai, jog informacija būtų pateikiama keliomis

kalbos. Esmė tame, kad lietuvių kalba nyksta ir ją norėtųsi išsaugoti. 

A.  Zabrynaitė  nusistebėjo,  kad yra tokių minčių  nepalaikyti  idėjos.  Ji  pabrėžė,  kad šios

idėjos yra atėjusios iš pačio jaunimo. Visada savivaldybės atstovai sakydavo jaunimui išsakyti savo

norus,  nuomonę,  o  dabar  išsakę  nuomonę,  girdime  iš  kitų  atstovų  pasipriešinimus.  Vertinant

projektus  galėtų  būti  pridedamas  papildomas  balas  už  negalią  turinčių  asmenų,  užsieniečių

integraciją. 
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NUTARTA. Siūlyti savivaldybės administracijai ieškoti galimybių įgyvendinti rezoliucijoje

numatytus prašymus.

5.  SVARSTYTA.  Rezoliucijos  dėl  viešųjų  renginių  pritaikymo  asmenims,  turintiems

negalią, pristatymas (Agnė Mikniūtė, Klaipėdos šventės);

Agnė Mikniūtė pristatė rezoliucijos turinį (pridedama).

NUTARTA. Siūlyti savivaldybės administracijai ieškoti galimybių įgyvendinti rezoliucijoje

numatytus prašymus.

6. SVARSTYTA. Rezoliucijos dėl didesnio informacijos bei paslaugų prieinamumo anglų

kalba, pristatymas (Agnė Mikniūtė, Klaipėdos šventės);

Agnė Mikniūtė pristatė rezoliucijos turinį (pridedama).

NUTARTA. Siūlyti savivaldybės administracijai ieškoti galimybių įgyvendinti rezoliucijoje

numatytus prašymus.

Posėdžio sekretorius Aistė Valadkienė

Posėdžio pirmininkas Laurynas Gečius



 
KLAIPĖDOS JAUNIMO ORGANIZACIJŲ ASOCIACIJA „APSKRITASIS STALAS” 
   

 

 

Klaipėdos m. Jaunimo reikalų tarybai  

 

 

REZOLIUCIJA DĖL RENGINIŲ PRITAIKYMO UŽSIENIEČIAMS 

2022-02-01 

Klaipėda 

 

Remiantis Lietuvos Statistikos departamento oficialiosios statistikos portalo duomenimis1, į 

Klaipėdos m. kasmet atvyksta vis daugiau imigrantų iš užsienio šalių (2017 m. – 1297, 2018 m. – 

1981, 2019 m. – 3231, 2020 m. – 3548). Daugiau kaip 50% studentų, studijuojančių Klaipėdos 

tarptautiniame LCC universitete yra ne Lietuvos piliečiai. Taip pat, Klaipėdoje veikiančios aukštosios 

mokyklos kasmet sulaukia studentų iš užsienio, atvykstančių studijuoti į Klaipėdą pagal įvairias 

mainų programas. 

 Projekto „Klaipėda – Europos jaunimo sostinė 2021 m.“ strateginės iniciatyvos „Klaipėdos 

jaunimo forumas“ metu buvo atkreiptas dėmesys į užsieniečių integracijos problemą. Pastebėta, jog 

nemaža dalis Klaipėdos mieste vykstančių kultūrinių renginių, tokių kaip koncertai, spektakliai, 

parodos, miesto šventės bei festivaliai, yra nepritaikyti iš užsienio atvykusiems asmenims 

nekalbantiems lietuvių kalba. 

Siekiant sėkmingai integruoti užsieniečius į kultūrinį bei socialinį Klaipėdos miesto 

gyvenimą, tuo pačiu sudarant geresnes sąlygas Klaipėdos miestui kasmet sulaukti vis daugiau svečių 

iš užsienio ir gerinant Klaipėdos, kaip daugiakultūrinio ir visiems atviro miesto įvaizdį, siūlome 

Klaipėdos miesto Tarybai įpareigoti renginių, pilnai arba dalinai finansuojamų iš Klaipėdos m. 

savivaldybės biudžeto, organizatorius užtikrinti: 

• Privalomą informacijos apie renginius sklaidą anglų kalba;  

• Atsižvelgiant į renginio pobūdį, renginį įgyvendinti dviem kalbomis – lietuvių ir 

anglų, užtikrinant vertimą realiuoju laiku; 

 

Klaipėdos jaunimo forumo koordinatorė      Agnė Mikniūtė 

 

Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacijos       Laurynas Gečius 

„Apskritasis stalas“ pirmininkas 

 
1 https://osp.stat.gov.lt/  
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REZOLIUCIJA DĖL DIDESNIO INFORMACIJOS BEI PASLAUGŲ PRIEINAMUMO 

ANGLŲ KALBA 

2022-02-01 

Klaipėda 

 

Remiantis Lietuvos Statistikos departamento oficialiosios statistikos portalo duomenimis1, į 

Klaipėdos m. kasmet atvyksta vis daugiau imigrantų iš užsienio šalių (2017 m. – 1297, 2018 m. – 

1981, 2019 m. – 3231, 2020 m. – 3548). Daugiau kaip 50% studentų, studijuojančių Klaipėdos 

tarptautiniame LCC universitete yra ne Lietuvos piliečiai. Taip pat, Klaipėdoje veikiančios aukštosios 

mokyklos kasmet sulaukia studentų iš užsienio, atvykstančių studijuoti į Klaipėdą pagal įvairias 

mainų programas. 

 Projekto „Klaipėda – Europos jaunimo sostinė 2021 m.“ strateginės iniciatyvos „Klaipėdos 

jaunimo forumas“ metu buvo atkreiptas dėmesys į užsieniečių integracijos problemą. Pastebėta, jog 

nemaža dalis Klaipėdos mieste veikiančių įstaigų yra nepritaikytos iš užsienio atvykusiems asmenims 

nekalbantiems lietuvių kalba. Įstaigų internetiniuose puslapiuose (pvz. Klaipėdos miesto 

savivaldybės puslapyje www.klaipeda.lt) anglų kalba pateikiamos informacijos yra 50-70% mažiau 

nei lietuviškame puslapio variante. Įvairūs dokumentai, tokie kaip prašymų formos, anketos, projektų 

finansavimo konkursų aprašai, sutartys ir kiti, tiek internetiniuose puslapiuose, tiek ir fiziniuose 

klientų aptarnavimo centruose yra pateikiami tik lietuvių kalba. 

Siekiant sėkmingai integruoti užsieniečius, tuo pačiu sudarant geresnes sąlygas Klaipėdos 

miestui kasmet sulaukti vis daugiau svečių iš užsienio ir gerinant Klaipėdos, kaip daugiakultūrinio ir 

visiems atviro miesto įvaizdį, siūlome Klaipėdos miesto Tarybai įpareigoti Klaipėdos m. 

savivaldybės administraciją ir Klaipėdos m. savivaldybei priklausančias bei pavaldžias įstaigas 

užtikrinti: 

• Internetiniuose įstaigų puslapiuose visą informaciją pateikti anglų kalba. Angliškame 

internetinio puslapio variante informacija privalo būti analogiška lietuviškam puslapio 

variantui. 

 
1 https://osp.stat.gov.lt/  
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• Visus dokumentus, tokius kaip prašymų formos, anketos, projektų finansavimo 

konkursų aprašai, sutartys ir kiti, išversti į anglų kalbą. 

• Įstaigoje privalomai turėti bent vieną angliškai kalbantį darbuotoją, kuris, atsižvelgiant 

į esamą situaciją, galėtų pagelbėti lietuviškai nesuprantančiam asmeniui. 
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Remiantis Lietuvos Statistikos departamento oficialiosios statistikos portalo duomenimis1, 

Klaipėdos mieste darbingo amžiaus asmenų, kuriems pirmą kartą nustatytas sumažėjęs darbingumo 

lygis dėl negalios, skaičius kasmet siekia 400-500 (2017 m. – 556, 2018 m. – 506, 2019 m. – 504, 

2020 m. – 426), o vaikų, kuriems pirmą kartą pripažinta negalia, skaičius vyrauja nuo 80 iki 100 

(2017 m. – 107, 2018 m. – 100, 2019 m. – 98, 2020 m. – 86). Matoma tendencija, jog asmenų, turinčių 

negalią, skaičius Klaipėdos mieste kasmet didėja.  

Projekto „Klaipėda – Europos jaunimo sostinė 2021 m.“ strateginės iniciatyvos „Klaipėdos 

jaunimo forumas“ metu buvo atkreiptas dėmesys į neįgaliųjų integracijos problemą. Pastebėta, jog 

nemaža dalis Klaipėdos mieste vykstančių renginių, tokių kaip koncertai, minėjimai, miesto šventės 

bei festivaliai, yra nepritaikyti arba tik iš dalies pritaikyti asmenims turintiems judėjimo, regos ar 

klausos negalią. 

Įgyvendinant Europos Tarybos 2017-2023 m. strategiją dėl negalios ir siekiant sėkmingai 

integruoti neįgaliuosius į kultūrinį bei socialinį Klaipėdos miesto gyvenimą, užtikrinant jog nebus 

pažeistos neįgaliųjų teisės apibrėžtos Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijoje bei Lietuvos 

Respublikos Lygių galimybių įstatyme, siūlome Klaipėdos miesto Tarybai įpareigoti renginių, pilnai 

arba dalinai finansuojamų iš Klaipėdos m. savivaldybės biudžeto, organizatorius užtikrinti: 

• Privalomą vertimą į gestų kalbą renginio metu; 

• Renginio vietoje įrengti laikinas pakylas asmenims, turintiems judėjimo negalią; 

• Įgarsinti renginio metu ekranuose rodomą tekstą; 

 
1 https://osp.stat.gov.lt/  
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• Renginio vietoje turėti bent vieną darbuotoją arba savanorį, kuris, atsižvelgiant į 

tuometinę situaciją, galėtų pagelbėti negalią turinčiam asmeniui. 

 

 

Klaipėdos jaunimo forumo koordinatorė     Agnė Mikniūtė 

 

Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacijos     Laurynas Gečius 

„Apskritasis stalas“ pirmininkas  
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