
PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 

JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021-11-05 Nr. TJ-6 

Pasvalys 

 

Posėdžio data: 2021 m. lapkričio 5 d. 

Posėdžio pradžia: 14.00 val. 

Posėdžio pabaiga: 15:30 val. 

Posėdis vyksta „Zoom“ platformoje.  

 

Dalyvauja nariai: Šarūnas Varna, Gediminas Andrašūnas, Žygimantas Matulas, Eglė 

Vegytė-Anilionė, Kornelija Šulčiūtė. 

Nedalyvauja nariai: Neringa Trinskienė, Urtė Sviderskytė, Kristupas Kondratavičius. 

Pirmininkas: Šarūnas Varna. 

Sekretorius: Rima Šivickienė. 

 

Kalbėjo: Rima Šivickienė. 

Posėdyje dalyvauja 5 iš 8 Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos narių, 

posėdis laikomas teisėtu. 

 

Darbotvarkė: 

1. Dėl siūlomo apskrities jaunimo organizacijų tarybų modelio (AJOT). 

2. Dėl gauto prašymo skirti lėšas jaunimo savanoriškos tarnybos vykdymui Pasvalio 

rajone.  

3. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos 2021 m. IV ketv.  

4. Kiti klausimai. 

 

Kalbėjo: Šarūnas Varna. 

Posėdžio dalyvių paklausta, ar kas  turi klausimų dėl darbotvarkės, gal yra norinčių 

darbotvarkę papildyti. 

Balsavimo rezultatai. Darbotvarkei pritarta bendru sutarimu. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl siūlomo apskrities jaunimo organizacijų tarybų modelio 

(AJOT). 

Kalbėjo: Rima Šivickienė. 

Spalio 16 d. kartu su Gediminu Andrašūnu dalyvavome Panevėžio apskrities jaunimo 

politikos konferencijoje Panevėžyje. 

Konferencijos metu pristatytas apskrities jaunimo organizacijų tarybų (AJOT) modelis, 

kuriuo siekiama stiprinti regioninę jaunimo politiką, aptartos pilotinio AJOT projekto įgyvendinimo 

galimybės Panevėžio apskrityje. 

Pilotinis AJOT projektas galėtų paskatinti aktyviau veikti Panevėžio apskrityje esančias 

jaunimo ar su jaunimu dirbančias organizacijas, bendradarbiauti tarpusavyje, įgyvendinti didesnės 

apimties veiklas, kurios įtrauktų visų apskrityje esančių savivaldybių jaunimą. 
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AJOT pagrindinis tikslas – vienyti, stiprinti Savivaldybių jaunimo organizacijų tarybas 

(SJOT) ir Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų (SJRT) jaunimo atstovus bei atstovauti jauniems 

žmonėms apskrities lygmeniu. Informacija apie siūlomą įgyvendinti apskrities jaunimo organizacijų 

tarybų modelį (AJOT) susipažinti tarybos nariams buvo pateikta prieš posėdį.   

Paraišką Jaunimo reikalų departamentui pilotiniam projektui finansuoti ketina teikti 

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“. 

Gaila, kad konferencijoje nedalyvavo daugiau Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų 

tarybos narių, ypač jaunimo atstovų. Bendraudami su dalyviais iš kitų savivaldybių supratome, kad 

jie taip pats susiduria su jaunimo aktyvumo problema, kuri ypač sustiprėjo pandemijos laikotarpiu.  

 

Kalbėjo: Gediminas Andrašūnas. 

Dalyvaujant konferencijoje, iš pradžių kilo abejonių dėl siūlomo AJOT modelio, tačiau 

pradėjus dirbti grupėse ir detaliau planuojant numatomas veiklas, įtikino, kad toks pilotinis projektas 

galėtų būti naudingas jaunimo organizacijoms ir jaunimui, skatintų juos aktyviau dalyvauti įvairiose 

veiklose, taip pat būtų stiprinamas organizacijų bendradarbiavimas regioniniu mastu.  

 

Kalbėjo: Šarūnas Varna. 

Kokie tuomet būtų tolimesni veiksmai? 

 

Kalbėjo: Rima Šivickienė. 

Šiuo metu esame gavę trumpą AJOT aprašymą ir konferencijos metu išgirstą informaciją. 

Aptartas variantas, kad iš kiekvienos savivaldybės bus deleguojama po 2 narius (SJOT arba JRT 

narius). Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ dar pateiks informaciją apie 

tolimesnius planus ir iki kada reikės deleguoti savivaldybės atstovus į AJOT. 

 

Kalbėjo: Šarūnas Varna. 

Siūlau palaukti daugiau informacijos iš Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos 

„Apskritasis stalas“ ir jeigu tam reikės Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 

pritarimo, klausimą svarstyti kito posėdžio metu. 

 

NUTARTA. Vienbalsiai nutarta palaukti daugiau informacijos iš Panevėžio jaunimo 

organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ ir jeigu tam reikės Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo 

reikalų tarybos pritarimo, klausimą svarstyti kito posėdžio metu. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl gauto prašymo skirti lėšas jaunimo savanoriškos tarnybos 

vykdymui Pasvalio rajone.  

Kalbėjo: Rima Šivickienė. 

2021-10-12 buvo gautas VšĮ „Socialinė iniciatyva“ raštas dėl lėšų skyrimo jaunimo 

savanoriškos tarnybos vykdymo Pasvalio rajone. Rašte prašoma skirti finansavimą jaunimo 

savanoriškos tarnybos vykdymui II pusmetį 2 savanoriams, kuriems nėra skiriamas finansavimas iš 

Jaunimo reikalų departamento lėšų. Prašau tarybos narių pasakyti savo nuomonę šiuo klausimu. 

 

Kalbėjo: Žygimantas Matulas. 

Nusišalinu nuo šio klausimo svarstymo, nes esu VšĮ „Socialinė iniciatyva“ jaunimo 

darbuotojas.  

Žygimantas Matulas šio klausimo svarstyme ne dalyvauja  
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Kalbėjo: Šarūnas Varna. 

Kokia yra prašoma suma? 

 

Kalbėjo: Rima Šivickienė. 

Prašoma skirti 2 savanoriams 6 mėn. laikotarpiui 573,6 Eur be PVM.  

 

Kalbėjo: Šarūnas Varna. 

Kiek žinoma, savivaldybė anksčiau ketino skirti tam tikrą sumą Jaunimo savanoriškos 

tarnybos programos įgyvendinimui, tačiau VšĮ „Socialinė iniciatyva“ tuo nepasinaudojo. 

Iš dabar pateikto rašto, nėra aišku, nei nuo kada, nei iki kada, nei kur atliekama savanoriška 

veikla.  

 

Kalbėjo: Rima Šivickienė. 

Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimą reglamentuoja Jaunimo savanoriškos tarnybos 

organizavimo tvarkos aprašas, Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimo kokybės ir priežiūros 

tvarkos aprašas. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T1-172 

„Dėl Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ yra patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo savanoriškos tarnybos 

organizavimo tvarkos aprašas, tačiau praktikos dėl finansavimo skyrimo nėra. 

 

Kalbėjo: Eglė Vegytė-Anilionė.  

Manau, kad reikia skatinti ir remti Jaunimo savanorišką tarnybą.  

 

Kalbėjo: Šarūnas Varna. 

Trūksta informacijos, kaip ji organizuojama, koks jaunimo savanorišką tarnybą 

organizuojančios organizacijos ir priimančios organizacijos vaidmuo, ką veikia savanoriai.  

 

Kalbėjo: Gediminas Andrašūnas. 

Gal būtų galima pasikviesti VšĮ „Socialinė iniciatyva“, kad plačiau papasakotų apie Jaunimo 

savanorišką tarnybos  organizavimą Pasvalio rajone.  

 

NUTARTA: 

1. Pritarti Jaunimo savanoriškos tarnybos skatinimui Pasvalio rajono savivaldybėje.  

2. Pakviesti dalyvauti kitame posėdyje VšĮ „Socialinė iniciatyva“ atstovą aptarti Jaunimo 

savanoriškos tarnybos įgyvendinimą Pasvalio rajono savivaldybėje.  

Atsakingas – Rima Šivickienė.  

 

Žygimantas Matulas toliau dalyvauja posėdyje.  

3. SVARSTYTA. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos 

2021 m. IV ketv.  

Kalbėjo: Šarūnas Varna. 

Esame pasitvirtinę Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2021 metų veiklos 

planą, reikėtų peržvelgti, kurie uždaviniai dar nėra įgyvendinti. 
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Kalbėjo: Rima Šivickienė. 

 Pirmiausiai norėčiau atkreipti dėmesį į IV ketv. suplanuotas veiklas, nes ketvirtis jau 

įpusėjo. Plane yra numatytas susitikimas su Užimtumo tarnybos Pasvalio jaunimo darbo centro 

atstovais.  

 

Kalbėjo: Šarūnas Varna. 

Siūlau į kitą posėdį pasikviesti ir Užimtumo tarnybos atstovą ir turėti tarpinstitucinį 

susitikimą. Galbūt ir Žygimantas Matulas galėtų daugiau papasakoti apie jo dalyvavimą jaunimo 

mainų projektuose, pasikviesti jaunimą pasidalinti patirtimi.  

 

NUTARTA:  

1. Pakviesti dalyvauti kitame posėdyje Užimtumo tarnybos atstovą aptarti jaunimo 

verslumo skatinimo galimybes.  

Atsakingas – Rima Šivickienė. 

2. Kitame posėdyje pasidalinti gerąja patirtimi dalyvaujant jaunimo mainų projektuose. 

Atsakingas – Žygimantas Matulas. 

 

4. SVARSTYTA. Kiti klausimai.  

 

Kalbėjo: Šarūnas Varna. 

Galvoju, kad reikia sugalvoti kažką, kas skatintų jaunimą imtis iniciatyvos, teikti siūlymus. 

Pavyzdžiui, skirti tam tikrą sumą pinigų, gal skirtą vietinių verslininkų, jaunimo idėjos Pasvaliui 

įgyvendinimui.  

Kalbėjo: Gediminas Andrašūnas. 

Manau, kad tai gera mintis. Reikėtų pagalvoti, kaip tai galėtų būti padaryta.  

 

NUTARTA. Kitų posėdžių metu detaliau aptarti jaunimo idėjos Pasvaliui rėmimo konkurso 

formą ir galimybes.  

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                      Šarūnas Varna   

 

 

Sekretorė                                                                                                           Rima Šivickienė 

 


