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PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2021 m. liepos 2 d. Nr. T4-13
Panevėžys
Jaunimo reikalų tarybos posėdis įvyko 2021 m. birželio 30 d. Posėdžio pradžia
16.00 val., pabaiga 17.00 val.
Posėdžio pirmininkė – Daiva Juodelienė, Savivaldybės tarybos narė.
Posėdžio sekretorė – Sandra Budreikienė, jaunimo reikalų koordinatorė (vyr. specialistė).
Posėdyje dalyvavo: Ugnė Čeponytė, Daiva Juodelienė, Iveta Jurgaitytė, Lina Kairytė, Rūta
Malciūtė, Rokas Urbonas, Dominykas Židonis, Dovydas Tumelis.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainės panrs.lt jaunimo skilties
vizualizavimo ir informacijos aktualumo.
2. Dėl jaunimo reikalų tarybos (toliau – JRT) 2021 m. veiklos plane išsikeltų tikslų
(pagrindinės veiklos kryptys, organizuojamų mokymų sritys, jaunimo poreikių tyrimas, jaunimo
iniciatyvos).
3. Dėl JRT narių pristatymo socialiniuose tinkluose.
4. Dėl Jaunimo reikalų departamento organizuojamos konsultacijos jaunimo reikalų
taryboms.
1. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainės panrs.lt jaunimo skilties
vizualizavimas ir informacijos aktualumas.
Jaunimo reikalų koordinatorė pristatė pagal pateiktus pasiūlymus pakoreguotą savivaldybės
interneto svetainės panrs.lt skilties „Jaunimas“ planą. Nurodė, kad skiltis bus suskirstyta į šiuos blokus:
naujienos, jaunimo reikalų koordinatorius, jaunimo reikalų taryba, dokumentai, jaunimo organizacijos,
naudingos nuorodos. Posėdžio metu aptartas kiekvienas skilties blokas.
Daiva Juodelienė nurodė, kad JRT feisbuko puslapyje svarbu skelbti informaciją apie
internetinius puslapius, kuriuose informuojama apie emocinę ir psichologinę pagalbą, nurodomi kontaktai,
į ką jaunimas gali kreiptis, pvz., „Jaunimo linijos“ kontaktai.
Jaunimo reikalų koordinatorė sakė, kad JRT feisbuko puslapyje galima skelbti ir Jaunimo
reikalų departamento pateiktą informaciją, kitų savivaldybių informaciją, kuri yra naudinga ir aktuali
Panevėžio rajono jaunimui.
NUTARTA:
1. Atnaujinti savivaldybės interneto svetainės panrs.lt skiltį „Jaunimas“ pagal naujai pateiktą
planą.
2. JRT feisbuko puslapyje skelbti ir kitų šaltinių informaciją, kuri naudinga ir aktuali
Panevėžio rajono jaunimui.
3. Įpareigoti Dominyką Židonį JRT feisbuko puslapyje skelbti aktualią informaciją.
4. Įpareigoti Dovydą Tumelį parengti informatyvų pranešimą apie galimybę prisijungti prie
jaunimo organizacijų.
2. SVARSTYTA. Jaunimo reikalų tarybos 2021 m. veiklos plane išsikelti tikslai
(organizuojamų mokymų sritys, jaunimo poreikių tyrimas, jaunimo iniciatyvos).
Posėdžio metu aptartas jaunimo poreikių tyrimo reikalingumas. Jaunimo reikalų koordinatorė
nurodė, kad prieš posėdį atsiuntė metodiką, kuri reikalinga norint atlikti jaunimo problematikos tyrimą
savivaldybėje. Diskusiju metu priimtas sprendimas, kad JRT nėra pajėgi pati atlikti kokybišką tyrimą ir
gauti atsakymai neatspindės realios situacijos.

Daiva Juodelienė sakė, kad pirmiausia visiems JRT nariams reikia dalyvauti JRT komandinio
formavimo mokymuose, kurie padėtų sustiprinti JRT kaip komandą.
Lina Kairytė pasiūlė pasiteirauti Jaunimo reikalų departamento dėl lektorių, kurie galėtų
tokius mokymus surengti.
Jaunimo reikalų koordinatorė sakė, kad prieš posėdį atsiuntė parengtą jaunimo iniciatyvų
aprašo projektą. Posėdžio metu aptartos finansavimo galimybės, galimi projektų pareiškėjai, atskaitomybė
Savivaldybei, komisijos sudarymo aspektai.
NUTARTA:
1. Numatyti finansavimą 2022 m. biudžete jaunimo poreikių tyrimui atlikti.
2. JRT jaunimo atstovams parengti sąrašą, kokie mokymai aktualūs ir naudingi jaunimui.
3. Pagal pateiktus pasiūlymus pakoreguoti jaunimo iniciatyvų aprašo projektą.
3. SVARSTYTA. JRT narių pristatymas socialiniuose tinkluose.
Jaunimo reikalų koordinatorė sakė, kad iš 12 JRT narių gavo tik 5 JRT narių parengtus
pristatymus ir jų atsiųstas nuotraukas. Paprašė kitų narių iki liepos 9 d. reikalingą informaciją atsiųsti jai.
Gauti pristatymai ir JRT narių nuotraukos bus naudojami JRT feisbuko puslapyje pristatant JRT narius.
NUTARTA:
1. Iki liepos 9 d. jaunimo reikalų koordinatorei atsiųsti savo nuotraukas ir trumpus aprašymus
apie save.
2. Įpareigoti Dominyką Židonį gautą informaciją apie JRT narius paskelbti feisbuko
puslapyje.
4. SVARSTYTA. Jaunimo reikalų departamento organizuojama konsultacija jaunimo reikalų
taryboms.
Daiva Juodelienė nurodė, kad buvo gautas kvietimas registruotis į Jaunimo reikalų
departamento organizuojamą individualią konsultaciją Jaunimo reikalų taryboms. Panevėžio rajono JRT
buvo suteikta individuali konsultacija, kurią ves Monika Simaškaitė.
Jaunimo reikalų koordinatorė pabrėžė, kad konsultacija nėra mokymai ar įvadas, tad jos metu
bus reikalingas ir reikšmingas kiekvieno JRT nario įsitraukimas, klausimų, diskusijų kėlimas, sprendimų,
idėjų siūlymas. Konsultacija planuojama š. m. rugsėjo–gruodžio mėn.
NUTARTA. Dalyvauti Jaunimo reikalų departamento organizuojamoje individualioje JRT
konsultacijoje.
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