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PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2021 m. gegužės 27 d. Nr. T4-11
Panevėžys
Jaunimo reikalų tarybos posėdis įvyko 2021 m. gegužės 26 d. Posėdžio pradžia
16.00 val., pabaiga 17.20 val.
Posėdžio pirmininkas – Dominykas Židonis.
Posėdžio sekretorė – Sandra Budreikienė, jaunimo reikalų koordinatorė (vyr. specialistė).
Posėdyje dalyvavo: Ugnė Čeponytė, Dalius Dirsė, Iveta Jurgaitytė, Lina Kairytė, Modesta
Petrauskaitė, Rūta Malciūtė, Rokas Urbonas, Donatas Tumas, Dovydas Tumelis.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (toliau – SJRT) feisbuko puslapio
viešinimo ir formato;
2. Dėl SJRT instagramo paskyros viešinimo ir formato;
3. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainės panrs.lt jaunimo skilties vizualizavimo
ir informacijos aktualumo;
4. Dėl SJRT 2021 m. veiklos plane išsikeltų tikslų:
4.1. Pagrindinės veiklos kryptys;
4.2. Jaunimo iniciatyvos;
5. Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos (toliau – JST) sąlygų rajone;
6. Dėl SJRT pirmininko pavaduotojo rinkimų.
1. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (toliau – SJRT) feisbuko
puslapio viešinimas ir formatas.
Dominykas Židonis nurodė, kad po praeito SJRT posėdžio jis susisiekė su buvusiu SJRT nariu,
kuris buvo sukūręs SJRT feisbuko puslapį. Paaiškėjo, kad šis puslapis yra neaktyvus, todėl sukurtas naujas
SJRT puslapis, jis pristatytas posėdžio metu.
Kadangi SJRT feisbuko puslapis yra naujas, svarstyta didžiausią dėmesį skirti naujiems įrašams ir
puslapio viešinimui.
Rokas Urbonas sakė, kad jis nauju SJRT feisbuko puslapiu pasidalys su Panevėžio rajono ir miesto
mokyklų mokinių tarybomis. Dominykas Židonis nurodė, kad puslapį viešins Skautų internetinėse grupėse.
Dominykas Židonis sakė, kad buvo iškilęs klausimas dėl vizualinio puslapio formato, tačiau
pasitarus su jaunimo reikalų koordinatore nuspręsta pasirinkti Panevėžio rajono savivaldybės herbą ir
savivaldybės vėliavoje dominuojančias spalvas mėlyną ir raudoną.
SJRT nariai teigė, kad feisbuko puslapis labai svarbi viešinimo platforma. Per šį socialinį tinklą
galima dalytis naudinga informacija ir jis tampa kaip tiltas tarp kitų platformų, nes leidžia skelbti kitų
socialinių tinklų ar puslapių nuorodas.
NUTARTA:
1. Įvairiais kanalais viešinti naują SJRT feisbuko puslapį.
2. Paslėpti seno SJRT feibuko puslapio įrašus ir sename puslapyje nurodyti naują SJRT puslapio
nuorodą.
3. Feisbuko puslapį pavadinti „Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba“.
2. SVARSTYTA. SJRT instagramo paskyros viešinimas ir formatas.
Dominykas Židonis nurodė, kad po praeito SJRT posėdžio jaunimo atstovai sukūrė SJRT paskyrą
ir instagrame. Posėdžio metu jaunimo atstovai pristatė SJRT instagramo puslapį. Nurodyta, kad instagramo

puslapis yra reikalingas kaip papildomas informacijos šaltinis ir tai yra patogesnis susisiekimas su kai
kuriomis jaunimo grupėmis, tokiomis kaip moksleiviai ar studentai. Instagrame labai patogu skelbti
reklamas,
atlikti
trumpas
apklausas
nuomonei
sužinoti.
NUTARTA:
1. Įvairiais kanalais viešinti naują SJRT instagramo puslapį.
2. Į instagramo puslapį įkelti SJRT narių nuotraukas su trumpais narių pristatymais.
3. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainės panrs.lt jaunimo skilties
vizualizavimas ir informacijos aktualumas.
Dominykas Židonis sakė, kad praeitame posėdyje išsakyti pasiūlymai dėl interneto svetainės
panrs.lt skilties „Jaunimas“ yra geri. Tačiau su SJRT jaunimo atstovais pasitarė, kad prie skilties apie
jaunimo organizacijas būtų aktualu matyti ir trumpą pačios jaunimo organizacijos aprašymą bei kaip prie
jos prisijungti.
NUTARTA:
1. Interneto svetainėje panrs.lt atnaujinti informaciją apie jaunimo ir su jaunimu dirbančias
organizacijas, mokinių savivaldas.
4. SVARSTYTA. SJRT 2021 m. veiklos plane išsikelti tikslai.
4.1. Pagrindinės veiklos kryptys.
Dominykas Židonis sakė, kad peržvelgus 2021 m. SJRT veiklų planą nėra aiškūs veiklos etapai,
nėra konkrečių prioritetinių krypčių, neaišku, ką konkrečiai reikėtų dirbti. Planas labai platus, todėl svarbu
išskirti prioritetines kryptis.
Modesta Petrauskaitė nurodė, kad reikia atlikti platų tyrimą, kuriame matytųsi daug jaunimo
politikos sričių ir taip būtų galima numatyti ateinančių dvejų metų prioritetus.
Dominykas Židonis sakė, kad tyrimas padėtų numatyti bent kelias prioritetines veiklos kryptis,
taip būtų lengviau planuoti visą SJRT veiklą ir darbą, taip pat matytųsi, kokių mokymų reikia jaunimui.
NUTARTA:
1. Modestai Petrauskaitei iki kito posėdžio pasidomėti Prienų rajono savivaldybės atliktu tyrimu
„Laimingas Prienų kraštas“, kuriame daug klausimų, susijusių su jaunimo politika ir jaunimo užimtumu.
2. Jaunimo reikalų koordinatorei iki kito posėdžio pasidomėti Jaunimo reikalų departamento
jaunimo tyrimų metodikomis.
3. Dominykui Židoniui pasidomėti dėl Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo politikos tyrimo.
4.2. Jaunimo iniciatyvos.
Rokas Urbonas sakė, kad SJRT jaunimo atstovai norėtų, kad rajone jaunimo iniciatyvos būtų
remiamos visus metus, t. y. kad jaunimas norėdamas įgyvendinti savo iniciatyvą galėtų Savivaldybės
administracijos paprašyti nedidelės pinigų sumos (100–300 Eur) savo renginiui, veiklai ir pan.
NUTARTA:
1. Jaunimo reikalų koordinatorei parengti aprašo dėl jaunimo iniciatyvų projektą.
5. SVARSTYTA. Jaunimo savanoriškos tarnybos (toliau – JST) sąlygos rajone.
Rokas Urbonas sakė, kad Daiva Juodelienė nurodė, jog Panevėžio rajone reikia aktyviau jaunimą
informuoti dėl JST. Tačiau rajone yra mažai organizacijų, kurios priima savanorius, todėl reikia skatinti
organizacijas akredituotis, kad jaunuoliams būtų kur savanoriauti rajone.
Modesta Petrauskaitė sakė, kad apskritai reikia skatinti jaunimą savanoriauti ir apie tai kalbėti.

Jaunimo reikalų koordinatorė nurodė, kad jaunimas savanoriauti rajone gali daug kur, tačiau čia
yra kalbama apie konkrečia programą, kuri turi griežtus reikalavimus.
Dalius Dirsė sakė, kad būtų tikslinga išsiaiškinti, ar jaunimas apskritai yra linkęs savanoriauti
pagal JST programą. Jei yra daug savanorių, tada reikėtų skatinti organizacijas, įstaigas akredituotis.
Lina Kairytė sakė, kad reikia labiau viešinti informaciją apie JST ir jos naudą jaunam žmogui.
Jaunimo reikalų koordinatorė sakė, kad su Daiva Juodeliene JST pristatė visiems Panevėžio rajono
mokyklų 9–12 kl. mokiniams, dalyvavo daug jaunimo, tačiau programoje užsiregistravo tik keli jaunuoliai.
Modesta Petrauskaitė sakė, kad pagal užsiregistravusių jaunuolių skaičių jau matyti, kad nėra
poreikio.
Jaunimo reikalų koordinatorė sakė, kad trūksta akredituotų organizacijų ir pačių savanorių. Yra
pavyzdžių iš kitų savivaldybių, kad organizacijos akreditavosi, o savanorių nėra. Prieš kiekvieną
registraciją į JST yra informuojamos mokyklos, mokinių tarybų kuratoriai, informacija skelbiama interneto
svetainėje, persiunčiama organizacijoms. Reikia aktyvumo ir Panevėžio mieste ir rajone jaunimo
savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos, kuri akredituota Jaunimo reikalų departamento šią
veiklą vykdyti.
Rokas Urbonas sakė, kad jis pats planavo savanoriauti pagal JST programą, tačiau persigalvojo
pamatęs, kiek kriterijų reikės įgyventi dalyvaujant šioje savanorystės programoje.
Jaunimo reikalų koordinatorė sakė, kad Panevėžio mieste ir rajone savanorišką veiklą
organizuojanti organizaciją JST galėtų prisistatyti kitoms organizacijoms rajone, supažindinti su
galimybėmis ir pasiūlyti akredituotis.
Modesta Petrauskaitė sakė, kad yra pilna galimybių savanoriauti, nebūtinai pagal šią programą.
Jei įvyko JST pristatymas ir niekas nesiregistruoja, vadinasi, nėra poreikio.
Ugnė Čeponytė sakė, kad ji pati planavo registruotis į JST programą ir labai domėjosi, tačiau
išgirdusi, kokios yra taisyklės ir kokie dideli reikalavimai, persigalvojo. Šalia savanoriavimo dar yra
papildomos užduotys, kurias reikia atlikti ir kurių atlikimas užima daug laiko, o naudos mažai.
Rokas Urbonas sakė, kad ši programa yra gera dėl stojant į universitetą pridedamų 0,25 balų, kurie
kartais labai reikalingi norint patekti į norimas studijas.
NUTARTA:
1. Šį klausimą aptarti kitame JRT posėdyje su JST mentore Panevėžio rajone.
2. Informaciją apie registraciją į JST skelbti JRT feisbuko ir instagramo puslapiuose.
5. SVARSTYTA. SJRT pirmininko pavaduotojo rinkimai.
Jaunimo reikalų koordinatorė informavo, kad 2021 m. gegužės 20 d. sprendimu Nr. T-132 „Dėl
Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ buvo
pašalinti 3 neaktyvūs SJRT nariai. Vienas iš pašalintų narių buvo JRT pirmininkės pavaduotojas, todėl
reikia išrinkti naują pavaduotoją.
Buvo pasiūlyta JRT pirmininkės pavaduotoju paskirti Dominyką Židonį.
Pritarta bendru sutarimu.
NUTARTA:
1. SJRT pirmininkės pavaduotoju išrinkti Dominyką Židonį.
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