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PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2021 m. gegužės 19 d. Nr. T4-10
Panevėžys
Jaunimo reikalų tarybos posėdis įvyko 2021 m. gegužės 13 d. Posėdžio pradžia
15.00 val., pabaiga 16.00 val.
Posėdžio pirmininkė – Daiva Juodelienė, Savivaldybės tarybos narė.
Posėdžio sekretorė – Sandra Budreikienė, jaunimo reikalų koordinatorė (vyr. specialistė).
Posėdyje dalyvavo: Vidas Augulis, Ugnė Čeponytė, Dalius Dirsė, Daiva Juodelienė, Iveta
Jurgaitytė, Lina Kairytė, Modesta Petrauskaitė, Donatas Tumas, Dovydas Tumelis.
Svečiai: Rūta Malciūtė, Panevėžio r. Ramygalos kultūros centro padalinio Atviro jaunimo
centro atstovė; Dominykas Židonis, Lietuvos skautijos padalinio Panevėžio krašto atstovas; Rokas
Urbonas, Lietuvos moksleivių sąjungos atstovas.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos naujų narių pristatymo.
2. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2021 metų veiklų plano
aptarimo.
1. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos naujų narių
pristatymas.
Jaunimo reikalų koordinatorė nurodė, kad 2021 m. balandžio 22 d. įvyko visuotiniai jaunimo
atstovų rinkimai į Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą (toliau – JRT). Rinkimų
metu buvo išrinkti 3 nauji jaunimo atstovai: Rūta Malciūtė, Rokas Urbonas ir Dominykas Židonis.
Kadangi ne visi JRT nariai dalyvavo visuotiniuose jaunimo atstovų rinkimuose, Jaunimo reikalų
koordinatorė paprašė naujų JRT narių prisistatyti.
Rokas Urbonas sakė, kad priklauso Lietuvos moksleivių sąjungos Panevėžio mokinių
savivaldų informavimo centro komandai. Išbandė save tiek renginių organizavimo, tiek rinkodaros
komitetuose, bet labiausiai jį žavėjo jaunimo politika ir darbas su mokinių savivaldomis. Dirbdamas
komitete prisidėjo ne tik prie rekomendacijų mokinių savivaldoms, bet ir siūlymų bei rezoliucijų
Panevėžio rajono bei miesto savivaldybėms rengimo, tad išmano, kaip veikia savivaldybės
institucijos, tarp jų ir Jaunimo reikalų taryba.
Dominykas Židonis sakė, kad yra vienos didžiausių Lietuvoje jaunimo organizacijų Lietuvos
skautijos narys, prie jos veiklos prisijungęs prieš septynerius metus. Šiuo metu mokosi Juozo
Balčikonio gimnazijos 12 klasėje. Domisi tiksliaisiais mokslais, didžiąją savo laisvalaikio dalį skiria
robotikai, skautų organizacijai.
Rūta Malciūtė sakė, kad jai 14 metų, mokosi Ramygalos gimnazijos 8 klasėje. Domisi
muzika, astronomija. Mokykloje geriausiais sekasi lietuvių ir anglų kalbos, biologija. Rūta yra aktyvi,
dalyvauja įvairiuose renginiuose, lanko būrelius ir ruošiasi savanoriauti. Ateityje nori tapti žurnaliste.
Daiva Juodelienė padėkojo naujiems JRT nariams už tai, kad aktyviai įsitraukė į JRT veiklą,
po JRT rinkimų atsiliepė į jos prašymą ir operatyviai parengė straipsnį apie naujai išrinktus JRT
narius.
NUTARTA: Informacija išklausyta.
2. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2021 metų veiklų
planas.

Jaunimo reikalų koordinatorė nurodė, kad prieš posėdį visiems JRT nariams buvo išsiųstas
JRT 2021 metų veiklų planas. Plane yra nurodytos veiklos, todėl posėdžio metu būtina aptarti veiklas,
kurias šiuo metu reikėtų įgyvendinti.
Jaunimo reikalų koordinatorė nurodė, kad pirmiausia rajono savivaldybės interneto
svetainėje www.panrs.lt reikia sutvarkyti skiltį „Jaunimas“. Prieš posėdį šis klausimas buvo aptartas
su Informacinių technologijų skyriaus specialistu. Jaunimo reikalų koordinatorė sakė, kad JRT
posėdžio metu svarbu aptarti skiltyje „Jaunimas“ skelbiamą medžiagą, kokia informacija būtų aktuali.
JRT nariai nurodė, kad reikia atnaujinti informaciją, sutvarkyti jaunimo organizacijų skiltį,
pašalinti jau neaktualią informaciją. Pasiūlyta suskirstyti skiltį „Jaunimas“ į blokus: JRT, dokumentai,
naujienos, naudingos nuorodos ir pan.
Jaunimo reikalų koordinatorė nurodė, kad plane yra nurodytas ir socialinių tinklų paskyrų
sukūrimas, todėl pasiteiravo, kas galėtų inicijuoti šią veiklą ir sukurti JRT socialinių tinklų paskyras
feisbuke, instagrame.
Daiva Juodelienė sakė, kad JRT paskyra feisbuke buvo skurta, tačiau jos administratorius
yra buvęs JRT narys, jis pamiršo slaptažodžius.
Dominykas Židonis sakė, kad susisieks su buvusiu JRT nariu Danu Zavieža dėl JRT feisbuko
puslapio. Nurodė, kad yra galimybė slaptažodžius atkurti.
Jaunimo reikalų koordinatorė nurodė, kad prie JRT mesendžerio grupės prijungs naujus
narius.
Daiva Juodelienė pasiūlė, kad iki kito JRT posėdžio jaunimo atstovai susitiktų be
Savivaldybės tarybos narių ir bendrai aptartų veiklų planą, padiskutuotų tarpusavyje ir jau susitikus
pateiktų savo siūlymus.
JRT nariai pritarė bendru sutarimu.
Jaunimo reikalų koordinatorė sakė, kad nori informuoti, jog į Panevėžio rajono savivaldybės
jaunimo vasaros užimtumo žemės ūkyje 2021 metų programos vertinimo komisiją pasiūlyti du JRT
nariai Dovydas Tumelis ir Vidas Augulis.
JRT nariai bendru sutarimu pritarė deleguoti šiuos narius.
Daiva Juodelienė sakė, kad prieš tai buvo kalbėta, kad šios programos komisijoje turi būti
įtraukti ir JRT nariai, todėl svarbu, kad jie atstovautų JRT ir jaunimui.
Daiva Juodelienė sakė, kad svarbu dalytis informacija ir apie jaunimo savanorišką tarnybą.
Jaunimo reikalų koordinatorė nurodė, kad buvo organizuojamos nuotolinis susitikimas su
Panevėžio rajono ugdymo įstaigų moksleiviais ir pristatomas šis savanorystės modelis.
Rokas Urbonas sakė, kad gali informacija apie jaunimo savanorišką tarnybą pasidalyti su
mokyklų Mokinių tarybų prezidentais, kurie tą informaciją išplatins tarp moksleivių.
NUTARTA:
1. Atnaujinti Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.panrs.lt skiltį
„Jaunimas“.
2. Sukurti oficialius JRT puslapius socialiniuose tinkluose „Facebook“ ir „Instagram“.
3. Deleguoti į Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo žemės ūkyje
2021 metų programos vertinimo komisiją Vidą Augulį ir Dovydą Tumelį.
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