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Lietuvos jaunimo sostinės konkur-
so tikslas – stiprinti jaunimo sekto-
riaus ir vietos savivaldos bendradar-
biavimą, sudarant palankias sąlygas 
jaunų žmonių dalyvavimui savival-
dybės gyvenime, jaunimo įgalinimui, 
savanorystei, plėtojant darbo su 
jaunimu kokybę ir aprėptį, tarpžiny-
biškumą.

Tai galimybė įtraukti jaunimą akty-
viau dalyvauti savivaldybės bei ša-
lies gyvenime, suteikti daugiau galių 
formuoti jaunimo politiką bei prista-
tyti Lietuvai savo savivaldybę kaip 
unikalią, aktyvią ir jaunatvišką.

Lietuvos jaunimo sostinės iniciatyva 
kilo iš projekto „Klaipėdos  – Europos 
jaunimo sostinė 2021“. Klaipėdos sie-
kis išjudinti Europos jaunimo sosti-
nių geografiją ir tapti pirmąja tokia 
sostine Šiaurės Europos ir Baltijos 
jūros regione sulaukė pasisekimo. 
Į paraiškos rengimą siekiant tapti 
Europos jaunimo sostine įsitraukė 
daugiau nei 500 jaunų žmonių. Jie 
sukūrė #chooseklaipeda ir išaugino 
miesto jaunimo judėjimą.

LIETUVOS JAUNIMO SOSTINĖ – 
TAI PIRMOJI TOKIO POBŪDŽIO 
INICIATYVA LIETUVOJE, SKIRTA 
ŠALIES SAVIVALDYBĖMS BEI JOSE 
GYVENANČIAM JAUNIMUI.



LIETUVOS JAUNIMO 
SOSTINĖS KONKURSAS –  
TAI KVIETIMAS LIETUVOS 
SAVIVALDYBĖMS:

skatinti tarpžinybinį bendradarbia-
vimą jaunimui aktualiose srityse, 
siekiant efektyvios tarpžinybinio 
bendradarbiavimo tinklų veiklos, 
skirtingų institucijų veiklos prioritetų 
derinimo.

palaikyti ir skatinti savanorystę, ko-
kybišką darbą su savanoriais, suda-
rant sąlygas savanoriams naudoti 
savo žinias ir patirtį, realizuoti save, 
įsitraukti į darbą ir dalyvauti visuo-
menės gyvenime, ugdyti su savano-
riais dirbančių įstaigų sąmoningumą, 
kad savanoriškas darbas nėra ap-
mokamo darbo pakaitalas;

investuoti į jaunimo sektoriaus ir 
kokybiško darbo su jaunimu plėtrą, 
į savivaldybės prioritetus įtraukiant 
ir teikiant atitinkamą dėmesį tam, 
kas svarbu jauniems žmonėms;

identifikuoti savivaldybei aktualius iš-
šūkius jaunimo srityje bei atitinkamai 
numatyti ir plėtoti naujas, kokybiškas 
koncepcijas, priemones ir programas 
jų sprendimui, užtikrinant įvairių jau-
nimo grupių ir jaunimo darbuotojų 
įtrauktį;

sudaryti palankias sąlygas ir lygias 
galimybes jauniems žmonėms įsi-
traukti į politinį, socialinį, ekono-
minį, kultūrinį miesto gyvenimą, jo 
formavimą ir vertinimą;



Lietuvos jaunimo sostine gali tapti konkurso 
būdu išrinkta Lietuvos savivaldybė, kuri prisii-
ma įsipareigojimą plėtoti ir palaikyti nuolatinį 
dialogą su jaunimu, su jaunimu dirbančiais as-
menimis, kitomis suinteresuotomis šalimis ne 
tik rengiant paraišką, bet ir įgyvendinant siū-
lomą programą bei užtikrinant jos tęstinumą.

KONKURSUI TEIKIAMOS 
PROGRAMOS PRIVALO 
ATITIKTI VISAS ŠIAS 
SĄLYGAS:

LIETUVOS 
JAUNIMO SOSTINĖS 
NUGALĖTOJO 
PAREIGOS

Laimėjusi savivaldybė pasirašys bendra-
darbiavimo sutartį su Socialinių paslaugų 
priežiūros departamentu (SPPD), kurioje 
apibrėžiami savivaldybės įsipareigojimai 
įgyvendinti programą, kaip įvardinta pa-
raiškoje, teikti tarpines ir galutines ataskai-
tas, bendradarbiauti užtikrinant kokybišką 
projekto įgyvendinimą.

Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 
dalyvavimas visuose projekto etapuose;

Egzistuojančių iššūkių pripažinimas ir 
numatomos priemonės jų sprendimui;

Jaunų žmonių įtraukimas į projekto metu 
priimamų sprendimų procesą, atitinkamų 
dalyvavimo formų kūrimas;

Bendradarbiavimas su Jaunimo reikalų 
departamentu prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos ir su Klaipėdos miesto 
savivaldybe dėl programos įgyvendinimo.



Daugiau informacijos:  
www.sostinejaunimui.lt

KVIEČIAME TEIKTI 
PARAIŠKĄ IR 
TAPTI LIETUVOS 
JAUNIMO 
SOSTINE



2023 LIETUVOS 
JAUNIMO SOSTINĖS 
KONKURSO 
ORGANIZATORIAI

PARTNERIAI:

Lietuvos jaunimo organizacijų 
taryba

ORGANIZATORIAI:

Klaipėdos miesto savivaldybė

Jaunimo reikalų departamentas 
prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos

EKSPERTAI:

Kaunas 2022

Nacionalinė jaunimo reikalų 
koordinatorių asociacija

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija

Klaipėdos jaunimo organizacijų 
asociacija „Apskritasis stalas“



KONTAKTAI

www.sostinejaunimui.lt
labas@sostinejaunimui.lt


