PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS
2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

2021 m. vasario 25 d. Nr. T-64
Panevėžys

Vadovaudamasi Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų, patvirtintų
Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. T-144 „Dėl Panevėžio
rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“, 2.2.11 papunkčiu,
Savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Patvirtinti Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2020 metų veiklos ataskaitą
(pridedama).

Savivaldybės meras

Povilas Žagunis

PATVIRTINTA
Panevėžio rajono savivaldybės tarybos
2021 m. vasario 25 d.
sprendimu Nr. T-64
PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 2020 METŲ
VEIKLOS ATASKAITA
Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (toliau – Jaunimo reikalų taryba)
tikslai yra: bendradarbiaujant su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi (vyr. specialistu),
padėti įgyvendinti valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) jaunimo politikos įgyvendinimo
funkciją savivaldybėje; užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant su jaunimo politika
savivaldybėje susijusius klausimus; teikti savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl
jaunimo politikos, jos įgyvendinimo ir su tuo susijusius teisės aktų projektus; stiprinti savivaldybės
institucijų, įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimą.
Jaunimo reikalų taryba sudaryta Savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimu
Nr. T-144 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų
patvirtinimo“ Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019–2023 metų kadencijai. Jaunimo reikalų
taryba lygiateisės partnerystės pagrindu sudaryta iš 12 narių, savivaldybės ir jaunimo atstovų. Jaunimo
reikalų tarybai atstovauja 6 Savivaldybės tarybos nariai: Daiva Juodelienė (Jaunimo reikalų tarybos
pirmininkė), Vidas Augulis, Dalius Dirsė, Lina Kairytė, Modesta Petrauskaitė, Donatas Tumas. 2019
metų birželio 3 d. visuotinio susirinkimo metu buvo išrinkti 6 jaunimo atstovai: Danas Zavieža
(Jaunimo reikalų tarybos pirmininkės pavaduotojas), Ugnė Čeponytė, Iveta Jurgaitytė, Gintarė
Rankelytė, Viktorija Riselytė, Dovydas Tumelis. Per ataskaitinį laikotarpį tarybos narių sudėtis
nesikeitė.
Jaunimo reikalų taryba dirbo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymu, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, Panevėžio rajono savivaldybės
tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais ir kitais
jaunimo politikos įgyvendinimą reglamentuojančiais teisės aktais.
Pagrindinė Jaunimo reikalų tarybos veiklos forma – posėdžiai. 2020 m. Jaunimo reikalų
taryba rinkosi į 3 posėdžius ir surengė 1 išvažiuojamąjį posėdį. Posėdžiuose buvo svarstomi klausimai
dėl jaunimo savanoriškos tarnybos pristatymo Panevėžio rajone, dėl Jaunimo reikalų tarybos plano
patvirtinimo, Jaunimo reikalų departamento organizuojamų konsultacijų Jaunimo reikalų taryboms,
dėl jaunimo užimtumo 2021–2023 metų programos rengimo ir tvirtinimo, jaunimo problemų
sprendimo ir kiti, susiję su jaunimo politikos formavimu bei įgyvendinimu, klausimai.
Jaunimo reikalų taryba 2020 m. pasitvirtino Jaunimo reikalų tarybos veiklos planą, kuriame
nusimatė viešinti jaunimo savanoriškos tarnybos modelį, mokiniams pristatyti Jaunimo reikalų tarybą,
jos veiklą ir pan. Dėl COVID-19 pandemijos šalyje ir kitų priežasčių ne visus išsikeltus uždavinius
pavyko įgyvendinti, tačiau planuojama juos įtraukti rengiant 2021 m. veiklų planą.
2020 m. rugsėjo 29 d. Jaunimo reikalų taryba susitiko su Panevėžio miesto Jaunimo reikalų
tarybos nariais, dalyvavo posėdyje ir dalijosi patirtimi. Jaunimo reikalų taryba buvo suplanavusi gyvą
susitikimą ir su Kupiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą, bet dėl karantino posėdis
neįvyko.
2020 m. spalio 2 d. Jaunimo reikalų taryba dalyvavo Jaunimo reikalų tarybos konsultacijoje,
kurią organizavo Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Konsultaciją vedė konsultantė Monika Simaškaitė. Konsultacijos metu Jaunimo reikalų tarybos nariai

diskutavo apie jaunimo įtraukimą į sprendimų priėmimą, kaip gerinti tarybos veiklą, viešinti veiklas,
ieškojo jaunimo problemų sprendimo būdų, aptarė kylančius iššūkius, problemas, kylančias jaunimo
politikos srityje, numatė problemų spendimo būdus.
Jaunimo reikalų taryba lankėsi Ramygalos gimnazijoje, kurioje buvo pristatyta Jaunimo
reikalų tarybą ir jos veikla. Mokiniai supažindinti su tarybos tikslais ir funkcijomis, papasakota apie
galimybes esant Jaunimo reikalų tarybos nariu, diskutuota apie jaunimo problemas ir lūkesčius.
Jaunimo reikalų taryba IV ketvirtį buvo numačiusi aplankyti ir kitas gimnazijas, bet dėl COVID-19
pandemijos apribojimų susitikimai su mokiniais neįvyko. Gyvus susitikimus su mokiniais planuojama
perkelti į 2021 m.
Jaunimo reikalų tarybos iniciatyva parengta Jaunimo užimtumo 2021–2023 metų programa,
kuri buvo patvirtinta Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. T282 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo užimtumo 2021–2023 metų programos
patvirtinimo“. Šia programa siekiama gerinti vaikų ir jaunimo užimtumo, socialinių įgūdžių
formavimo, jauno žmogaus tobulinimo ir savęs realizavimo visuomenėje sąlygas. Programos tikslai:
stiprinti jaunimo organizacijas, savivaldą ir skatinti jaunimo organizacijų tinklo plėtrą; sudaryti
sąlygas jaunimo užimtumui; skatinti jaunimo verslumą; skatinti jaunimo pilietinį aktyvumą; skatinti
savanorystę, spręsti jaunimo integravimosi į darbo rinką problemas; skatinti jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų bendradarbiavimą pilietinio ugdymo, prevencijos, jaunimo sveikatos
stiprinimo srityse.
2020 m. gruodžio 30 d. atliktas Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos
2020 metų veiklos vertinimas, kuris pateiktas Jaunimo reikalų departamentui. Atlikus vertinimą, buvo
galima matyti, ar Jaunimo reikalų tarybos veikla vykdoma išsamiai ir kokybiškai, kuriose srityse
galima būtų didinti veiklos efektyvumą.
Savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 6 d. sprendimu Nr. T-243 patvirtintas Panevėžio
rajono savivaldybės jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašas. 2020 m. Panevėžio
rajone pagal šią programą savanoriavo 2 jaunuoliai, kurie pagal Savanoriškos tarnybos modelį
pretenduoja gauti 0,25 balo stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Jaunimo reikalų tarybos
pirmininkė, programos mentorė Daiva Juodelienė kartu su Jaunimo reikalų koordinatore pristatė
jaunimo savanoriškos tarnybos modelį Panevėžio rajono mokiniams, susitikime dalyvavo daugiau
kaip 70 dalyvių.
Jaunimo reikalų taryba domėjosi Jaunimo užimtumo skatinimo programos projektais,
vykdytomis veiklomis. Per 2020 m. buvo pateikta 14 projektų, finansuota 11 projektų. Jaunimo
užimtumo skatinimo programai skirtas finansavimas 10 000 Eur. 2020 m. įgyvendinant projektus
vykdyti renginiai, žygiai, konferencijos ir pan., jose dalyvavo 677 jauni žmonės. Finansuotų jaunimo
iniciatyvų projektų veiklose buvo skatinamas jaunų asmenų užimtumas, aktyviai leidžiamas
laisvalaikis, buvo įgyvendintos jaunimo idėjos ir iniciatyvos. Projektinės veiklos prisidėjo prie
jaunimo tautinio sąmoningumo, pilietiškumo ugdymo, fizinio lavinimo, skatino kūrybiškai mąstyti,
atskleisti save kaip asmenybę. Į projektines veiklas buvo įtraukti mažiau galimybių turintys, mažiau
motyvuoti jaunuoliai.
Kartu su Ramygalos atviruoju jaunimo centru organizuotas renginys „Talentų ringas“, kuris
įvyko 2020 m. vasario 28 d. Šis renginys organizuojamas jau trečius metus iš eilės, todėl sulaukė
didelio susidomėjimo ir nacionaliniu mastu. Dalyvauti renginyje panoro ne tik Panevėžio rajono
jaunimas, bet ir svečiai iš Zarasų, Kėdainių, Anykščių, Pasvalio ir Širvintų. „Talentų ringas“ – tai
konkursas jaunimui, kuriuo siekiama atskleisti ir pristatyti gebėjimus plačiai auditorijai, plėsti veiklos
ir sceninę patirtį, skatinti jaunus žmones būti aktyvius, dalytis idėjomis, bendrauti ir bendradarbiauti.
Renginyje „Talentų ringas“ dalyvavo 17 komandų. Jaunimo atstovai pristatė įvairaus žanro šokius,

dainavimo stilius, taip pat nestigo teatrinių pasirodymų ir akordeono garsų. Visus pasirodymus vertino
5 teisėjai. Penkiems geriausiai pasirodžiusiems dalyviams skirtos nominacijos.
Informacija apie Jaunimo reikalų tarybos nuostatus, jos sudėtį, posėdžių darbotvarkes ir jų
nutarimus, viešinama savivaldybės interneto svetainėje www.panrs.lt skiltyje „Jaunimas“ →
„Jaunimo reikalų taryba“.
Apibendrinant galima teigti, kad jaunimo situacija rajone kiekvienais metais gerėja,
atsižvelgiama į jaunimo norus ir iniciatyvas. Tačiau jaunimo atstovai nėra įtraukiami į įvairių
sprendimų priėmimą, kaip pavyzdžiui, į darbo grupes, kuriose svarstomi klausimai dėl įvairių
laisvalaikio zonų ar erdvių sutvarkymo ir kitų klausimų, susijusių su jaunimu. Patys jaunimo atstovai
nerodo didelio noro įsitraukti į įvairių sprendimų priėmimą, dalyvuti darbo grupėse, komisijose.
Planuojama įtraukti jaunimo atstovus į įvairių komisijų ir komitetų veiklą, teikti pasiūlymus
Savivaldybės tarybai, administracijai dėl rengiamų teisės aktų projektų, susijusių su jaunimo politika,
bendradarbiauti su kitų savivaldybių jaunimo reikalų tarybomis, bendrauti su kitomis institucijomis,
kurios susijusios su Jaunimo politikos įgyvendinimu Panevėžio rajono savivaldybėje.

