
PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 

JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2022-02-24 Nr. TJ-2 

Pasvalys 

 

 

Posėdžio data: 2022 m. sausio 31 d. 

Posėdžio pradžia: 16.00 val. 

Posėdžio pabaiga: 17:50 val. 

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

Trinskienė, Kornelija Šulčiūtė. 

Nedalyvauja nariai: Kristupas Kondratavičius, Urtė Sviderskytė, Eglė Vegytė-Anilionė.  

Pirmininkas: Šarūnas Varna. 

Sekretorius: Rima Šivickienė. 

 

Kalbėjo: Šarūnas Varna. 

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

posėdis laikomas teisėtu. 

 

Darbotvarkė: 

1. Dėl 2022 m. Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos plano 

tvirtinimo. 

2. Dėl lėšų, skirtų Pasvalio rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektams 

finansuoti, paskirstymo. 

3. Dėl VšĮ „Socialinė iniciatyva“ rašto „Dėl mobilaus darbo su jaunimu paslaugų vykdymo 

Pasvalio rajone“.  

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 2022 m. Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 

veiklos plano tvirtinimo. 

Kalbėjo: Šarūnas Varna. 

Prašau pristatyti parengtą Pasvalio  rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2022 metų 

veiklos plano projektą.  

 Kalbėjo: Rima Šivickienė. 

 Pasvalio  rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2022 metų veiklos plano projektas 

buvo išsiųstas el. paštu Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nariams prieš posėdį. 

Šis veiklos plano projektas rengtas atsižvelgiant į Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos pateiktas 2022 metais Pasvalio rajono savivaldybei rekomenduojamas 
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įgyvendinti jaunimo politikos sritis, užduotis ir rezultatų vertinimo kriterijus (rekomendacijas), su 

kuriomis taip pat buvote supažindinti prieš posėdį.  

 Siūlau patikslinti Pasvalio  rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2022 metų veiklos 

plano projekto 3.1. papunkčio planuojamą rezultatą vietoje „Savivaldybės biudžeto lėšomis 

finansuotų nevyriausybinių jaunimo ir nevyriausybinių su jaunimu dirbančių organizacijų bei pagal 

galimybes neformalių jaunimo grupių įgyvendintų jaunimo veiklų (projektų, iniciatyvų ir pan.) 

skaičius – 10;“ įrašant „Finansuotų projektų skaičius – 12.“, nes toks rodiklis planuojamas ir Pasvalio 

rajono savivaldybės 2021-2023 m. strateginiame veiklos plane.  

Kalbėjo: Gediminas Andrašūnas. 

 Manau, kad prie 6.2. papunkčio „Aptariamos jaunimo socialinės problemos.“ planuojamo 

rezultato – susitikimo organizavimo reikėtų įtraukti ir susitikimą su socialiniais darbuotojais. 

Kalbėjo: Šarūnas Varna. 

Prie 6.1 papunkčio „Aptariamos jaunimo užimtumo problemos.“ planuojamo rezultato buvo 

įtrauktas susitikimas su socialiniais darbuotojais, manau, galima keisti ir papildyti susitikimu su 

Užimtumo tarnybos atstovais.   

NUTARTA. Vienbalsiai nutarta: 

1. Patikslinti Pasvalio  rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2022 metų veiklos plano 

projekto 3.1. papunkčio planuojamą rezultatą „Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuotų 

nevyriausybinių jaunimo ir nevyriausybinių su jaunimu dirbančių organizacijų bei pagal galimybes 

neformalių jaunimo grupių įgyvendintų jaunimo veiklų (projektų, iniciatyvų ir pan.) skaičius – 10;“ 

ir vietoje jo įrašyti „Finansuotų projektų skaičius – 12.“ 

2. Patikslinti Pasvalio  rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2022 metų veiklos plano 

projekto 6.1 papunkčio „Aptariamos jaunimo užimtumo problemos.“ planuojamą rezultatą ir jį 

išdėstyti taip: „Organizuotas susitikimas su Pasvalio rajono seniūnijų seniūnais, Užimtumo tarnybos, 

bendruomenių atstovais ir aptarti jaunimo užimtumo problemas, mobiliojo darbo su jaunimu 

vykdymo poreikį.“ 

3.  Patikslinti Pasvalio  rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2022 metų veiklos 

plano projekto 6.2 papunkčio „Aptariamos jaunimo socialinės problemos.“ planuojamą rezultatą ir jį 

išdėstyti taip: „Organizuotas susitikimas su Savivaldybės Tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

koordinatoriumi, Pasvalio rajono policijos komisariato atstovu,  Pasvalio rajono savivaldybės 

Visuomenės sveikatos biuro atstovu,  socialiniais darbuotojais.“ 

4. Patvirtinti Pasvalio  rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2022 metų veiklos 

planą.  

 

2. SVARSTYTA. Dėl lėšų, skirtų Pasvalio rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių 

organizacijų projektams finansuoti, paskirstymo. 

 Kalbėjo: Rima Šivickienė. 

Vadovaujantis Pasvalio rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų 

finansavimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo 11 punktu, konkurso ir ne konkurso būdu 

paskirstomų lėšų sumas, maksimalią vieno projekto finansavimo sumą, skiriamą konkurso būdu ir ne 

konkurso būdu, kiekvienais metais apsprendžia Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba 

sprendimu prieš paskelbiant kvietimą teikti projektines paraiškas.  

Konkursas skelbiamas kiekvienais metais tą patį mėnesį, kai patvirtinamas Pasvalio rajono 

savivaldybės biudžetas, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 1 d.  

 Kalbėjo: Šarūnas Varna. 
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 Iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto Bendruomeninės veiklos ir jaunimo rėmimo 

programos pagal priemonę 08.01.02.01.04 „Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos 

skatinimas“ siūlau paskirstyti 15000 Eur Pasvalio rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių 

organizacijų projektams finansuoti konkurso būdu ir 1000 Eur ne konkurso būdu 2022 m. 

Kalbėjo: Neringa Trinskienė. 

Siūlau nustatyti maksimalią vieno projekto finansavimo sumą, skiriamą ne konkurso būdu – 

1000 Eur.  

Kalbėjo: Gediminas Andrašūnas. 

Tada maksimali vieno projekto finansavimo suma, skiriama konkurso būdu, kaip ir anksčiau 

– 500 Eur.  

Kalbėjo: Neringa Trinskienė. 

Skiriama konkurso būdu maksimali vieno projekto finansavimo suma gal irgi galėtų būti 

1000 Eur.  

 Kalbėjo: Šarūnas Varna. 

Taip gal paskatintume teikti kokybiškesnius projektus.  

Kalbėjo: Gediminas Andrašūnas. 

Ar nenukentės tuomet mažesnių projektų rengėjai? 

Kalbėjo: Šarūnas Varna. 

Jiems neapribojamas dalyvavimas konkurse, priešingai – atsirastų galimybė projektui gauti 

didesnį finansavimą.   

NUTARTA. Vienbalsiai nutarta lėšas Pasvalio rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių 

organizacijų projektams finansuoti 2022 m. paskirstyti taip:  

1. konkurso būdu paskirstomų lėšų suma – 15000 Eur; 

2. ne konkurso būdu paskirstomų lėšų suma – 1000 Eur; 

3. maksimali vieno projekto finansavimo suma, skiriama konkurso būdu – 1000 Eur; 

4. maksimali vieno projekto finansavimo suma, skiriama ne konkurso būdu –1000 Eur.  

 

3. SVARSTYTA. Dėl VšĮ „Socialinė iniciatyva“ rašto „Dėl mobilaus darbo su 

jaunimu paslaugų vykdymo Pasvalio rajone“.  

Kalbėjo: Žygimantas Matulas. 

Nusišalinu nuo šio klausimo svarstymo, nes dirbu VšĮ „Socialinė iniciatyva“.  

Nuo 17:18 val. Žygimantas Matulas posėdyje nedalyvauja.  

Kalbėjo: Rima Šivickienė. 

Yra gautas VšĮ „Socialinė iniciatyva“ raštas „Dėl mobilaus darbo su jaunimu paslaugų 

vykdymo Pasvalio rajone“, su kuriuo buvote supažindinti el. paštu prieš posėdį. VšĮ „Socialinė 

iniciatyva“ siekdama bendradarbiauti bei bendrai spręsti Pasvalio rajono jaunimo problemas, toliau 

užtikrinti kokybišką, nuoseklų mobilaus darbo su jaunimu paslaugų teikimą bei jaunimo problemų 

sprendimą ir kokybišką užimtumą, prašo prie mobilaus darbo su jaunimu paslaugų teikimo 2022 m. 

prisidėti skiriant 12 000 Eur finansavimą.  

Rašte nurodoma, kad remiantis kitų savivaldybių patirtimi toks bendradarbiavimas ir 

paslaugų įsigijimas yra skatinamas vykdant socialinių paslaugų viešuosius pirkimus. 

Taip pat prašoma skirti laiką bendram susitikimui su Pasvalio rajono savivaldybės 

administracijos, Savivaldybės tarybos Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto 

nariais jų posėdžio metu bei kitais savivaldybės tarybos nariai sausio-vasario mėn., kurio metu 

galėtume pristatyti mobilaus darbo su jaunimu rezultatus už 2021 m. bei apsvarstyti šių socialinių 

paslaugų jaunimui pirkimo galimybes. 
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Kalbėjo: Šarūnas Varna. 

Siūlau išklausyti VšĮ „Socialinė iniciatyva“ pristatymą.  

Kalbėjo: Gediminas Andrašūnas. 

Siūlau šį klausimą labiau diskutuoti taryboje svarstant biudžetą. 

Kalbėjo: Neringa Trinskienė. 

Siūlymas – parengti raštą, kad perskirstant lėšas numatyti, pvz., 20000 Eur mobiliąjam 

darbui su jaunimu ir įtraukti į viešųjų pirkimų planą.  

Kalbėjo: Šarūnas Varna. 

Palaikau tokį siūlymą.  

NUTARTA. Vienbalsiai nutarta: 

1. Organizuoti susitikimą su VšĮ „Socialinė iniciatyva“, kurio metu pristatytų 2021 m. 

vykdyto mobilaus darbo su jaunimu ataskaitą.  

2. Parengti raštą su siūlymu perskirstant Pasvalio rajono savivaldybės biudžetą numatyti 

skirti lėšas ir mobiliąjam darbui su jaunimu.  

Nuo 17:32 val. Žygimantas Matulas dalyvauja posėdyje.  

 

4. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Kalbėjo: Rima Šivickienė. 

2022 m. kovo 4 d. Visagine vyks jaunimo metų atidarymo renginys, kurį organizuoja 

Jaunimo reikalų departamentas, savivaldybės yra kviečiamos jame dalyvauti. Atsižvelgiant į tai, kad 

iš kiekvienos savivaldybės kviečiama dalyvauti delegacija, sudaryta iš ne daugiau nei 4 asmenų, 

galėtų dalyvauti du Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nariai. 

Taip pat yra gautas kvietimas 2022 m. kovo 18 d. dalyvauti įvadinėje diskusijoje 

„Tarpsektorinis bendradarbiavimas“, kurią organizuoja Rokiškio rajono savivaldybės administracija 

kartu su Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“. Kviečiamos dalyvauti komandos 

iki 5 asmenų iš visų Panevėžio apskrities savivaldybių. Kviečiu šioje diskusijoje dalyvauti dviem 

Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nariams.  

 Posėdžio dalyviai supažindinami su gautais kvietimais. 

 Taip pat informuoju, kad buvo gautas Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo organizacijų 

sąjungos „Apskritas stalas“ 2022 m. sausio 1 d. raštas Nr. 1 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 

jaunimo reikalų tarybos delegatų“. Rašte nurodoma, kad remiantis Pasvalio rajono savivaldybės 

jaunimo reikalų tarybos nuostatų 12.3 papunkčiu, yra keičiami – deleguojami du nauji asmenys į 

Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos narius. 

 Posėdžio dalyviai supažindinami su gautu raštu.  

NUTARTA. Vienbalsiai nutarta:  

1. Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nariams dalyvauti 2022 m. kovo 4 

d. jaunimo metų atidarymo renginyje Visagine (planuoja dalyvauti Žygimantas Matulas ir Gediminas 

Andrašūnas).  

2. Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nariams dalyvauti įvadinėje 

diskusijoje „Tarpsektorinis bendradarbiavimas“ Rokiškyje (planuoja dalyvauti Šarūnas Varna ir 

Gediminas Andrašūnas).  

 

Pirmininkas                                                                                                      Šarūnas Varna   

 

 

Sekretorė                                                                                                           Rima Šivickienė 


