JAUNIMO ATSTOVŲ Į PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
JAUNIMO REIKALŲ TARYBĄ RINKIMŲ
PROTOKOLAS
2021 m. balandžio 27 d. Nr. IVL-59
Jaunimo atstovų į Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą susirinkimas
įvyko 2021 m. balandžio 22 d. Susirinkimo pradžia 16.20 val., pabaiga 17.20 val.
Posėdžio pirmininkė – Daiva Juodelienė, Panevėžio rajono savivaldybės Jaunimo
reikalų tarybos pirmininkė.
Posėdžio sekretorė – Sandra Budreikienė, jaunimo reikalų koordinatorė (vyr.
specialistė).
Posėdyje dalyvavo: Vidas Augulis, Panevėžio rajono savivaldybės Jaunimo reikalų
tarybos narys; Ugnė Čeponytė, Panevėžio rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos narė; Dalius
Dirsė, Panevėžio rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos narys; Iveta Jurgaitytė, Panevėžio
rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos narė; Modesta Petrauskaitė, Panevėžio rajono
savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos narė; Dovydas Tumelis, Panevėžio rajono savivaldybės
Jaunimo reikalų tarybos narys; Ugnė Misevičiūtė, Panevėžio r. Paliūniškio pagrindinės mokyklos
mokinių savivaldos deleguota atstovė; Linas Šaltis, Panevėžio r. Smilgių gimnazijos mokinių
savivaldos deleguotas atstovas; Augustina Baltušnikaitė, Panevėžio r. Raguvos gimnazijos mokinių
savivaldos deleguota atstovė; Paulius Klimovas, Panevėžio r. Naujamiesčio gimnazijos mokinių
savivaldos deleguotas atstovas; Brigita Kronytė, Panevėžio r. Velžio gimnazijos mokinių parlamento
prezidentė; Beatričė Česevičiūtė, Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos mokinių
parlamento prezidentė; Smiltė Paipulaitė, Lietuvos moksleivių sąjungos Panevėžio mokinių
savivaldų informavimo centro pirmininkė; Armandas Raila, Panevėžio r. Paįstrio Juozo Zikaro
gimnazijos mokinių savivaldos narys; Gabrielė Račinskienė, Panevėžio r. Ramygalos kultūros centro
padalinio Atviro jaunimo centro jaunimo darbuotoja; Jurgita Kuprinskienė, Lietuvos skautijos
padalinio Panevėžio krašto seniūnė; Justas Baltramiejūnas, Panevėžio r. Upytės Antano Belazaro
pagrindinės mokyklos atstovas; Rūta Malciūtė, Panevėžio r. Ramygalos kultūros centro padalinio
Atviro jaunimo centro atstovė; Eva Snieškaitė, Panevėžio r. Upytės Antano Belazaro pagrindinės
mokyklos atstovė; Dominykas Židonis, Lietuvos skautijos padalinio Panevėžio krašto atstovas;
Rokas Urbonas, Lietuvos moksleivių sąjungos Panevėžio mokinių savivaldų informavimo centro
atstovas; Ignas Janeliūnas, Lietuvos moksleivių sąjungos Panevėžio mokinių savivaldų informavimo
centro atstovas.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl visuotinių jaunimo atstovų rinkimų į Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo
reikalų tarybą.
SVARSTYTA. Visuotiniai jaunimo atstovų rinkimai į Panevėžio rajono savivaldybės
jaunimo reikalų tarybą (toliau – SJRT).
Jaunimo reikalų koordinatorė informavo, kad yra 2021 m. balandžio 22 d. 16.20 val. ir
pradedami visuotiniai jaunimo atstovų rinkimai į SJRT. Šiais metais dėl pandemijos rinkimai
organizuojami nuotoliniu būdu ZOOM platformoje.
Jaunimo reikalų koordinatorė nurodė, kad visuotiniame SJRT susirinkime dalyvauja ir
sprendžiamąją balso teisę turi vienas atstovas iš kiekvienos jaunimo organizacijos, su jaunimu
dirbančios organizacijos, mokinių savivaldos, veikiančios Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje.
Jaunimo atstovai į Jaunimo reikalų tarybą visuotiniame susirinkime bus renkami slaptu balsavimu.
Bendru susirinkime dalyvaujančių asmenų sprendimu susirinkimo pirmininke
išrenkama SJRT pirmininkė Daiva Juodelienė, susirinkimo sekretore ir balsų skaičiavimo atstove
išrinkta Jaunimo reikalų koordinatorė Sandra Budreikienė.

Susirinkimo pirmininkė Daiva Juodelienė nurodė, kad dalyvauti visuotiniuose SJRT
rinkimuose dokumentus pateikė 5 kandidatai:
1. Justas Baltramiejūnas – Panevėžio r. Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos
atstovas;
2. Rūta Malciūtė – Panevėžio r. Ramygalos kultūros centro padalinio Atviro jaunimo
centro atstovė;
3. Eva Snieškaitė – Panevėžio r. Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos atstovė;
4. Dominykas Židonis – Lietuvos skautijos padalinio Panevėžio krašto atstovas;
5. Rokas Urbonas – Lietuvos moksleivių sąjungos Panevėžio mokinių savivaldų
informavimo centro atstovas.
Daiva Juodelienė nurodė, kad prieš visuotinius SJRT rinkimus buvo sudaryta rinkimų
komisija:
1. Iveta Jurgaitytė – Panevėžio r. Ramygalos gimnazijos mokinių savivaldos narė;
2. Ugnė Misevičiūtė – Panevėžio r. Paliūniškio pagrindinės mokyklos mokinių
savivaldos deleguota narė;
3. Linas Šaltis – Panevėžio r. Smilgių gimnazijos mokinių savivaldos deleguotas narys;
4. Augustina Baltušnikaitė – Panevėžio r. Raguvos gimnazijos mokinių savivaldos
deleguota narė;
5. Paulius Klimovas – Panevėžio r. Naujamiesčio gimnazijos mokinių savivaldos
deleguotas narys ;
6. Brigita Kronytė – Panevėžio r. Velžio gimnazijos mokinių parlamento prezidentė;
7. Beatričė Česevičiūtė – Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos
mokinių parlamento prezidentė;
8. Smiltė Paipulaitė – LMS Panevėžio MSIC pirmininkė;
9. Armandas Raila – Panevėžio r. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos mokinių savivaldos
narys;
10. Gabrielė Račinskienė – Panevėžio r. Ramygalos kultūros centro padalinio Atviro
jaunimo centro jaunimo darbuotoja;
11. Jurgita Kuprinskienė – Lietuvos skautijos padalinio Panevėžio krašto seniūnė.
Susirinkimo pirmininkė Daiva Juodelienė pabrėžė, kad kiekvienas kandidatas
visuotinio susirinkimo metu galės prisistatyti, tam bus skiriama iki 5 min., o posėdyje dalyvaujantys
komisijos nariai ir svečiai po prisistatymo kandidatams galės užduoti klausimų.
Pirmas prisistatyti buvo pakviestas Justas Baltramiejūnas.
Justas Baltramiejūnas sakė, kad yra Panevėžio r. Upytės Antano Belazaro pagrindinės
mokyklos mokinys, priklauso mokinių tarybai, lanko neformaliojo švietimo būrelius, šoka
ansamblyje „Pynimėlis“, dalyvauja mokyklos organizuojamose akcijose, renginiuose, konkursuose ir
projektinėse veiklose. Laisvalaikiu mėgsta fotografuoti.
Susirinkimo pirmininkė padėkojo Justui Baltramiejūnui.
Ignas Janeliūnas pasidžiaugė, kad Panevėžio rajono jaunimas pastaruoju metu yra
aktyvesnis ir labiau įsitraukia į Lietuvos moksleivių sąjungos veiklas. Ignas paklausė, kas yra jaunimo
politika ir kaip jis supranta šią sąvoką.
Justas Baltramiejūnas sakė, kad nežino.
Jurgita Kuprinskienė klausė, kokias įvardytų tris geriausias savo savybes.
Justas Baltramiejūnas sakė, kad mėgsta fotografuoti, bendrauti.
Modesta Petrauskaitė paklausė, kas paskatino jį dalyvauti SJRT rinkimuose.
Justas Baltramiejūnas sakė, kad mama.
Susirinkimo pirmininkė padėkojo Justui ir paprašė prisistatyti kitą kandidatę Rūta
Malciūtę.

Rūta Malciūtė sakė, kad jai yra 14 metų. Gyvena Panevėžio rajone, Ramygaloje.
Mokosi Panevėžio r. Ramygalos gimnazijos aštuntoje klasėje. Skiria daug laiko užsienio kalbų
mokymuisi. Domisi muzika, astronomija, krepšiniu ir biologija. Kai turi laiko, žaidžia videožaidimus.
Žmonės, kurie ją gerai pažįsta, sako, kad ji yra žmogus, kuriuo galima pasitikėti. Jai patinka bendrauti
su mandagiais ir išsilavinusiais žmonėmis. Ji yra komunikabili, o jos geriausia savybė yra kantrybė.
Taip pat yra aktyvi, dalyvauja įvairiuose renginiuose, lanko būrelius ir ruošiasi savanoriauti. Ateityje
nori tapti žurnaliste. Dalyvauti SJRT rinkimuose norėjo, nes turi idėjų. Taip pat nori padėti savo
bendraamžiams. Pagalba kitiems ją labai džiugina.
Ignas Janeliūnas klausė, ką pirmiausia darytų, jei būtų išrinkta į SJRT, kokia vizija ir
siekiai.
Rūta Malciūtė sakė, kad stengtųsi pasidalyti savo idėjomis, kurios aktualios jos
bendraamžiams ir kurios pagerintų jaunimo padėtį rajone.
Modesta Petrauskaitė paklausė, gal jau yra savanoriavusi organizacijose ar tai yra jos
ateities prioritetas.
Rūta Malciūtė sakė, kad nėra savanoriavusi, bet po karantino ruošiasi savanoriauti
Ramygalos atvirame jaunimo centre.
Jurgita Kuprinskienė klausė, ko trūksta Panevėžio rajono jaunimui, gal turinti idėjų,
kaip juos suburti.
Rūta Malciūtė sakė, kad šiuo metu vienos idėjos konkrečios neturinti. Bet ji siūlytų
organizuoti daugiau renginių, o dabartiniu metu ir per nuotolį (pvz., feisbuką).
Jurgita Kuprinskienė klausė, ar atstumas nebūtų problema susiburti jaunimui ir kaip ji
išspręstų atstumo problemas.
Rūta Malciūtė sakė, kad svarbiausia yra noras. Galėtų pagelbėti įstaigos, pvz., kultūros
centrai, mokyklos dėl jaunimo pavėžėjimo.
Susirinkimo pirmininkė padėkojo Rūtai ir paprašė prisistatyti kitą kandidatę Evą
Snieškaitę.
Eva Snieškaitė sakė, kad mokosi Panevėžio r. Upytės Antano Belazaro pagrindinėje
mokykloje 9 klasėje, yra mokyklos tarybos narė. Ji yra draugiška, aktyvi, smalsi ir nebijanti savęs
išreikšti. Dalyvauja mokyklos organizuojamose akcijose, renginiuose, konkursuose ir projektinėse
veiklose, lanko neformaliojo švietimo būrelius.
Ignas Janeliūnas klausė, ko trūksta jaunimui šiuo metu, per karantiną.
Eva Snieškaitė sakė, kad šiuo metu jaunimui trūksta veiklos, gyvo susitikimo, nes
pastaruoju metu veiklos yra apribotos dėl karantino.
Jurgita Kuprinskienė klausė, koks būtų jos pirmas žingsnis tapus SJRT nare.
Eva Snieškaitė sakė, kad pirmiausia planuotų gyvą susitikimą su jaunimu.
Modesta Petrauskaitė teiravosi, kokią iniciatyvą ji yra įgyvendinusi asmeniškai ar kartu
su mokyklos taryba.
Eva Snieškaitė sakė, kad šiuo metu atsakyti negalinti.
Susirinkimo pirmininkė padėkojo Evai ir paprašė prisistatyti kitą kandidatą Dominyką
Židonį.
Dominykas Židonis sakė, kad yra vienos didžiausių Lietuvoje jaunimo organizacijų
Lietuvos skautijos narys, prie jos veiklos prisijungęs prieš septynerius metus. Kilęs iš Panevėžio
rajono Naujamiesčio seniūnijos Sargėnų kaimo. Naujamiesčio gimnazijoje baigė 8 klases, vėliau
pradėjo lankyti Panevėžio Juozo Balčikonio gimnaziją, kur šiuo metu yra 12 klasėje. Apžvelgiant į
šiuos išvardytus aspektus, gali drąsiai teigti, kad yra susipažinęs su jaunimo veiklomis tiek rajone,
tiek mieste, kandidatuodamas į SJRT siekia užtikrinti, supažindinti su galimybėmis ir išjudinti
Panevėžio rajono jaunimą.
Dominykas Židonis pabrėžė, kad jis yra atsakingas ir žodžio besilaikantis žmogus,
domisi kultūra ir menu, groja gimnazijos lengvosios muzikos orkestre, mėgsta ne tik dalyvauti, bet

dažnai ir organizuoti renginius jaunimui ir ne tik (skautiškos veiklos, robotikos varžybos ir t. t.).
Savikritiškumas nėra svetimas, supranta, kad klysta, ieško, kaip pasitaisyti – nuolat tobulėja ir
mokosi, šias savybes atspindi ir jo planuojama studijuoti IT kryptis, reikalaujanti mokytis visą
gyvenimą.
Be šių išvardytų savybių paminėjo, kad domisi jaunimo politika ir galimybėmis, yra
dalyvavęs mokymuose, įvairiuose renginiuose, stebėjęs jaunimo organizacijų veiklas, tad šios
savybės ir nuveikti darbai praverstų ir SJRT, jei jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos
pasitikėtų juo ir suteiktų galimybę tapti SJRT nariu.
Modesta Petrauskaitė klausė, ar planuoja palaikyti tolimesnį ryšį su Panevėžio rajonu ir
SJRT veiklomis išvykęs studijuoti
Dominykas Židonis sakė, kad nemato problemos, ypač po šių metų, kai viskas yra
persikėlę į nuotolinę erdvę. Šiuo metu planuose yra grįžimas į Panevėžio rajoną ir aktyvus
įsitraukimas į rajone veikiančių jaunimo organizacijų ar su jaunimu dirbančių organizacijų veiklas,
tad studijų metu nebus problemų. Vilnius nėra toli, todėl planuose tikrai veiklos nesustos ir gyvas
kontaktinis bendravimas vyks kaip ir seniau.
Ignas Janeliūnas klausė, koks būtų jo pirmasis siūlymas Panevėžio rajono savivaldybės
merui ar Administracijos direktoriui dėl jaunimo įgalinimo ar pan.
Dominykas Židonis sakė, kad pirmiausia reikėtų peržiūrėti parengtus jaunimo politikos
dokumentus. Pagrindinė problema – per mažas viešinimas, nes rajone yra tikrai daug veiklaus
jaunimo, kuris norėtų prisidėti prie jaunimo veiklų.
Daiva Juodelienė klausė, koks yra ryšys tarp politikos ir jaunimo.
Dominykas Židonis sakė, kad jaunimas yra ateitis, jaunimas nėra atskirtas nuo politikos,
nes visas gyvenimas yra tam tikra politika.
Jurgita Kuprinskienė klausė, kokias įvardytų tris geriausias savo savybes.
Dominykas Židonis sakė, kad yra aktyvus, pasiruošęs visada veikti. Komunikabilus,
stengiasi rasti bendrą kalbą visada ir su visais. Kūrybingas, nes visada gali greitai sugalvoti naują
idėją.
Susirinkimo pirmininkė padėkojo Dominykui ir paprašė prisistatyti kitą kandidatą Roką
Urboną.
Rokas Urbonas sakė, kad atstovavimu užsiima gana ilgai, jau trečius mokslo metus
priklauso Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos mokinių parlamentui, o šiemet buvo išrinktas
prezidentu. Eidamas šias pareigas, stengiasi kurti dialogą tarp gimnazijos mokinių ir administracijos,
įsiklausyti į mokinių nuomonę, norus ir pasiūlymus, tačiau mokslo metų pradžioje nusprendė, kad
užsiimti atstovavimu mokiniams vien mokyklos lygmeniu jam negana. Rugsėjo mėnesį prisijungė
prie Lietuvos moksleivių sąjungos Panevėžio mokinių savivaldų informavimo centro komandos.
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. Vasario
mėnesį komanda pastebėjo jo gebėjimus ir patikėjo jam regioninės jaunimo politikos koordinatoriaus
pareigas. Mano, kad išrinktas į Jaunimo reikalų tarybą galės tęsti minėtose pareigose pradėtą veiklą.
Po pamokų stengiasi lavintis ir akademiškai, todėl jau penktus metus mokosi
Nacionalinėje moksleivių akademijoje (šiuo metu – fizikos ir chemijos sekcijose), šiemet įstojo ir į
papildomo ugdymo mokyklą „Fizikos Olimpas“. Mano, kad besimokant įgytos žinios ir gebėjimai tik
padės eiti Jaunimo reikalų tarybos nario pareigas. Mano, kad yra tinkamas į šią poziciją ir dėl savo
vidinių savybių. Yra atsakingas, motyvuotas, siekiantis pokyčių žmogus, visada stengiasi kuo geriau
atlikti jam patikėtas pareigas negailėdamas laiko ar pastangų. Patekęs į Jaunimo reikalų tarybą siektų,
kad Panevėžio rajone jaunimo balsas būtų išgirstas, stengtųsi prisidėti prie naujų programų, veiklų
jaunimui kūrimo ir plėtojimo, atstovavimo mokinių teisėms ir idėjų generavimo.
Modesta Petrauskaitė klausė, kas yra jaunimo politika.

Rokas Urbonas sakė, kad tai yra visų problemų ar idėjų, kurios svarbios jaunimui: nuo
švietimo iki viešojo transporto, įgyvendinimas. Tai yra viskas, kas svarbu jaunimui. Tai atstovavimas
jaunimo interesams.
Ignas Janeliūnas klausė, kokia jo patirtis padės jam atstovauti jaunimo interesams
rajone.
Rokas Urbonas sakė, kad didžiausia jo patirtis yra darbas su mokinių savivaldomis, jis
yra savo mokyklos mokinių prezidentas ir tai lemia didelę patirtį atstovaujant. Taip pat stengiasi daug
laiko skirti savišvietai.
Jurgita Kuprinskienė klausė, ar spės suderinti visas savo veiklas, nes yra gana aktyvus.
Rokas Urbonas pažymėjo, kad tai nėra problema. Jeigu patektų į SJRT, ši veikla nebūtų
jo darbų sąrašo apačioje, būtų tokia pat svarbi, o gal net svarbesnė už kitas jo veiklas.
Smiltė Paipulaitė klausė, ar turi kokių vizijų, jei patektų į šią poziciją. Kokie būtų jo
pirmieji žingsniai.
Rokas Urbonas sakė, kad pirmiausia norėtų paskatinti jaunimą būti aktyvesnį ir
supažindinti su galimybėmis.
Dalius Dirsė sakė, kad skaitydamas Roko motyvacinį laišką neįžvelgė, kur jis gyvena,
rajone ar mieste.
Rokas Urbonas sakė, kad jis gyvena mieste. Skaitė SJRT nuostatus ir ten nebuvo
nurodyta, kad kandidatuoti gali tik Panevėžio rajono gyventojai.
Jaunimo reikalų koordinatorė nurodė, kad prieš jaunimo atstovų rinkimus į SJRT šiuo
klausimu domėjosi ir Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Buvo gautas atsakymas, kad jaunimo organizacija, teikianti savo kandidatą, nebūtinai turi būti
registruota konkrečioje savivaldybėje. Svarbus faktinis jos veiklos vykdymo aspektas, tad jaunimo
organizacija gali būti registruota vienoje savivaldybėje, tačiau svarbu atsižvelgti į tai, kur yra
vykdoma organizacijos veikla. Šiuo atveju Lietuvos moksleivių sąjunga galėjo teikti savo kandidatą
į SJRT rinkimus, nes veiklą vykdo ir rajone, vienija Panevėžio rajono mokyklas.
Daiva Juodelienė padėkojo visiems kandidatams ir paprašė komisijos balsuoti. Nurodė,
kad yra 11 komisijos narių, kiekvienas komisijos narys turi balsuoti už 3 (tris) kandidatus.
Balsavo:
Už Justą Baltramiejūną – 0;
Už Rūtą Malciūtę – 7;
Už Evą Snieškaitę – 5;
Už Dominyką Židonį – 10;
Už Roką Urboną – 11.
NUTARTA:
1. Balsų dauguma Jaunimo reikalų tarybos nariu išrinktas Rokas Urbonas;
2. Balsų dauguma Jaunimo reikalų tarybos nariu išrinktas Dominykas Židonis;
3. Balsų dauguma Jaunimo reikalų tarybos nare išrinkta Rūta Malciūtė.
Posėdžio pirmininkė

Daiva Juodelienė

Posėdžio sekretorė

Sandra Budreikienė

