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Posėdžio pirmininkė – Daiva Juodelienė, Savivaldybės tarybos narė.
Posėdžio sekretorė – Sandra Budreikienė, jaunimo reikalų koordinatorė (vyr. specialistė).
Posėdyje dalyvavo: Dalius Dirsė, Daiva Juodelienė, Lina Kairytė, Modesta Petrauskaitė, Rūta
Malciūtė, Dominykas Židonis, Dovydas Tumelis.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų.
2. Dėl Jaunimo reikalų tarybos komandinių mokymų;
3. Dėl jaunimo organizacijų stiprinimo.
1. SVARSTYTA. Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvos.
Dominykas Židonis sakė, kad prieš posėdį jaunimo reikalų koordinatorė visiems Jaunimo
reikalų tarybos nariams atsiuntė pataisytą jaunimo iniciatyvų tvarkos aprašo projektą.
Jaunimo reikalų koordinatorė sakė, kad praeito posėdžio metu buvo nuspręsta papildyti
programoje galinčių dalyvauti pareiškėjų sąrašą. Programoje dalyvauti galės ne tik neformalios jaunimo
grupės ar jaunimo organizacijos, bet ir su jaunimu dirbančios organizacijos, atvirieji jaunimo centrai,
atviros jaunimo erdvės. Komisiją sudarytų Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta
5 narių komisija, kurios narius deleguotu: 2 narius – Jaunimo reikalų taryba, 3 narius – Savivaldybės
administracija. Jaunimo iniciatyvų paraiškos būtų priimamos visus biudžetinius metus po biudžeto
patvirtinimo. Iniciatyvos pareiškėjas šioje programoje galėtų dalyvauti vieną kartą per kalendorinius metus.
Daiva Juodelienė pabrėžė, kad ši idėja yra labai gera, nes jaunimas iniciatyvas galės teikti
visus metus ir nereikės tilpti į terminus. Prireikus jaunimui įgyvendinti iniciatyvą, bus galima parengti
paraišką ir gauti finansavimą.
Modesta Petrauskaitė sakė, kad Jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovai buvo nurodę, jog
iniciatyvas galės teikti neformalios jaunimo grupės ar jaunimo organizacijos, bet ne su jaunimu dirbančios
organizacijos. Ši idėja buvo skirta jauniems žmonėms kaip įrankis patiems kurti, organizuoti, rašyti
paraiškas, bet ne su jaunimu dirbančioms organizacijoms, kurios geba rašyti paraiškas ir tai yra jų darbo
dalis.
Jaunimo reikalų koordinatorė sakė, kad praeitame posėdyje Jaunimo reikalų tarybos nariai
nusprendė prie galimų pareiškėjų įrašyti ir su jaunimu dirbančias organizacijas.
Daiva Juodelienė pabrėžė, kad, neįrašius prie galimų pareiškėjų ir su jaunimu dirbančių
organizacijų, yra atimama galimybė ir atviriems jaunimo centrams, atviroms jaunimo erdvėms teikti
paraiškas ir dalyvauti iniciatyvų konkurse. Kaip žinia, šios organizacijos tiesiogiai dirba su jaunimu. Prieš
skiriant finansavimą, komisija turės peržvelgti teikiančios paraišką organizacijos, įstaigos nuostatus /
įstatus, kuriuose turės būti aiškiai nurodyta, ar organizacijos tikslinė grupė yra jaunimas ir ar ji dirba su
jaunimu.
Modesta Petrauskaitė sakė, kad pradinė idėja buvo ta, kad patys jauni žmonės, gyvenantys
Panevėžio rajone, gebėtų rašyti paraiškas, norėtų organizuoti ir inicijuoti projektus, o kitos įstaigos, su
kuriomis bendradarbiautų jauni žmonės, būtų kaip įrankis, per kurį tas lėšas neformalios jaunimo grupės
galėtų gauti. Pakeitus aprašą, paraiškas gali teiki ir su jaunimu dirbančios organizacijos. Modesta sakė
norinti išgirsti argumentus, kodėl paraiškas galės teikti ir su jaunimu dirbančios organizacijos.

Daiva Juodelienė sakė, kad pagrindinis argumentas yra tas, jog neformalios jaunimo grupės
negali disponuoti pinigais, neturi sąskaitos ir pan., todėl paraiškas turėtų pateikti bendradarbiaudamos su
organizacija. Taip pat negalima išskirti vien atviro jaunimo centro ir atviros jaunimo erdvės, užkertant kelia
kitoms su jaunimu dirbančioms organizacijoms.
Modesta Petrauskaitė sakė, kad ji nėra prieš, kad būtų prie galimų pareiškėjų įrašyti atviri
jaunimo centrai ir atviros jaunimo erdvės. Tačiau ji pastebinti, kad daug organizacijų, įstaigų į savo
nuostatus yra įsirašiusios, kad vykdo darbą su jaunimu, nors iš tiesų to nedaro. Ji mananti, kad taip gali
būti panaudotas jaunimui skirtas biudžetas ne jaunimo įgalinimui, o kitoms įstaigų, organizacijų veikloms,
prisidengiant jaunimu. Remiantis pateiktais argumentais yra nutolta nuo pradinės jaunimo pateiktos minties
dėl jaunimo iniciatyvų.
Daiva Juodelienė sakė, kad tam yra įstaigos, organizacijos įstatai/nuostatai, kuriuose
apibrėžta, ar yra dirbama su jaunimu. Taip pat buvo priimtas Jaunimo reikalų departamento sprendimas,
kad įstaigos, dirbančios su jaunimu, turi pakoreguoti savo įstatus/nuostatus – įrašyti, kad vykdo darbą su
jaunimu. Dažnu atveju organizacijos ar įstaigos nurodydavo, kad vykdo darbą su įvairiomis amžiaus
grupėmis, nenurodydamos amžiaus cenzo ir neišskirdamos, kad dirba tikslingai su jaunimu. O šiuo atveju
bus sudaryta komisija, kuri turėtų pažiūrėti, kas yra įrašyta įstatuose ar nuostatuose.
NUTARTA:
1. Pataisyti jaunimo iniciatyvų aprašo projekto 10 punktą – įrašyti, kad neformalios
jaunimo grupės paraiškas teikia per biudžetines įstaigas ar nevyriausybines grupes.
2. Papildyti aprašą punktu, kuris nurodytų, kad biudžetinė įstaiga ar nevyriausybinė
organizacija per vienerius kalendorinius metus gali bendradarbiauti su keliomis neformaliomis jaunimo
grupėmis, teikiant neformalių jaunimo grupių projektus.
3. Kito posėdžio metu priimti galutinį sprendimą dėl pareiškėjų, galinčių dalyvauti jaunimo
iniciatyvų konkurse.
2. SVARSTYTA. Jaunimo reikalų tarybos komandiniai mokymai.
Daiva Juodelienė nurodė, kad rugsėjo pradžioje reikia organizuoti Jaunimo reikalų tarybos
komandinius mokymus. Taip pat Jaunimo reikalų departamentas rugsėjo–gruodžio mėnesiais organizuos
Jaunimo reikalų tarybų komandinius mokymus, į kuriuos yra užregistruota ir Panevėžio rajono jaunimo
reikalų taryba.
Jaunimo reikalų koordinatorė nurodė, kad yra biudžete numatyta pinigų mokymams, todėl
galima organizuoti mokymus, skirtus jaunimui.
Dominykas Židonis sakė, kad būtų labai aktualu organizuoti mokymus jaunimui apie projektų
rašymus ir kaip tinkamai pildyti paraiškas. Jeigu bus Savivaldybės taryboje patvirtintas aprašas dėl jaunimo
iniciatyvų, lapkričio mėnesį šie mokymai būtų labai naudingi. Jaunimas, dalyvavęs mokymuose, galėtų
aktyviau dalyvauti projektinėse veiklose.
NUTARTA:
1. Dalyvauti Jaunimo reikalų departamento organizuojamuose mokymuose.
2. Suorganizuoti mokymus jaunimui dėl projektų rašymo.
3. SVARSTYTA. Jaunimo organizacijų stiprinimas.
Dominykas Židonis sakė, kad jis kalbėjo su Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos
„Apskritasis stalas“ prezidente, kuri sakė, kad buvo kalbėjusi su Panevėžio rajono jaunimo organizacijų
tarybos „Apskritasis stalas“ pirmininke apie organizacijos veiklą. Dominykas nurodė, kad su kitais Jaunimo
reikalų tarybos nariais peržiūrėjęs Panevėžio rajono jaunimo organizacijų tarybai „Apskritasis stalas“
priklausančias jaunimo organizacijas, pastebėjo, jog jos veiklos šiuo metu nevyko, todėl „Apskritasis
stalas“ rajone yra pasyvus.
Daiva Juodelienė teiravosi Dominyko, gal jis žino, kas galėtų padėtį atgaivinti Panevėžio
rajono jaunimo organizacijų tarybos „Apskritasis stalas“ veiklą.
Dominykas Židonis sakė, kad Panevėžio miesto „Apskritojo stalo“ aktyvūs nariai galėtų
pagelbėti atkuriant rajono „Apskritą stalą“. Yra daug pavyzdžių, kai vienas „Apskritasis stalas“ globoja kitą
„Apskritąjį stalą“ ir padeda jam atsikurti. Lietuvos skautija sutinka prisidėti prie Panevėžio rajono jaunimo

organizacijų tarybos „Apskritasis stalas“. Dominykas sakė, kad į kitą posėdį galėtume pasikviesti Panevėžio
jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ prezidentę Gabrielę, kuri papasakotų plačiau.
Daiva Juodelienė sakė, kad būtų galima suorganizuoti „Apskritojo stalo“ diskusijas, pasikvieti
kitų miestų (Jonavos, Rokiškio, Pasvalio, Panevėžio m.) „Apskrituosius stalus“ ir padiskutuoti tarpusavyje.
NUTARTA. Rugsėjo mėnesį suorganizuoti „Apskritojo stalo“ diskusijas pasikvietus kitų
savivaldybių „Apskrituosius stalus“.
Posėdžio pirmininkė

Daiva Juodelienė

Posėdžio sekretorė

Sandra Budreikienė

