
PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 

JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2022-01-31 Nr. TJ-1 

Pasvalys 

 

 

Posėdžio data: 2022 m. sausio 31 d. 

Posėdžio pradžia: 15.00 val. 

Posėdžio pabaiga: 16:30 val. 

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

Vegytė-Anilionė, Neringa Trinskienė. 

Nedalyvauja nariai: Kornelija Šulčiūtė, Kristupas Kondratavičius, Urtė Sviderskytė. 

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 2021 metų Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos aptarimo 

ir ataskaitos projekto rengimo. 

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

projekto rengimo. 

3. Dėl Pasvalio rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų finansavimo 

iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo pakeitimo. 

4. Dėl jaunimo ambasadorių savivaldybėse. 

5. 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 2021 metų Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų 

tarybos veiklos aptarimo ir ataskaitos projekto rengimo. 

Kalbėjo: Šarūnas Varna. 

Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatuose numatyta, kad Pasvalio 

rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba ne rečiau kaip kartą per metus teikia savo veiklos ataskaitą 

savivaldybės tarybai. 

 Kalbėjo: Rima Šivickienė. 

 Bendrai, numatyti tikslai buvo pasiekti, nors ir ne visus uždavinius pavyko įgyvendinti. 

Neįvykdytas plane numatytas uždavinys „Atlikti pasirinktų Pasvalio rajono seniūnijų jaunimo 

situacijos analizę“. Nebuvo gautas ir pritarimas pirkti Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo 

problematikos tyrimo atlikimo paslaugą.  
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2021 m. pabaigoje taip pat buvo atliktas Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų 

tarybos 2021 metų veiklos įsivertinimas pagal Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų veiklos 

organizavimo ir vertinimo rekomendacijas, 2022 m. reikėtų atkreipti dėmesį į kelias sritis.  

Kalbėjo: Žygimantas Matulas. 

Įdomu, kiek toks Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo problematikos tyrimo atlikimas 

kainuoja? 

 Kalbėjo: Rima Šivickienė. 

 Tokį tyrimą atlikti Pasvalio rajono savivaldybėje kainuotų apie 2800 Eur.  

 Kalbėjo: Eglė Vegytė-Anilionė. 

 Noriu paklausti, ar dalyvavimas jaunimo organizacijų renginiuose užsiskaito kaip veikla 

jaunimo reikalų taryboje? 

 Kalbėjo: Rima Šivickienė. 

 Taip, tai vienas iš uždavinių, numatytų veiklos plane.  

Kalbėjo: Šarūnas Varna. 

Įvertinus 2021 m. Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos planą, siūlau 

balsuoti, kad 2021 m. Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos ataskaitą Pasvalio 

rajono savivaldybės tarybai parengsiu aš bendradarbiaujant su Rima Šivickiene, vykdančia jaunimo 

reikalų koordinatoriaus funkcijas.  

NUTARTA. Vienbalsiai nutarta parengti 2021 m. Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo 

reikalų tarybos veiklos ataskaitą Pasvalio rajono savivaldybės tarybai. Atsakingi – Šarūnas Varna, 

Rima Šivickienė.  

 

2. SVARSTYTA. Dėl 2022 m. Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 

veiklos plano projekto rengimo. 

 Kalbėjo: Šarūnas Varna. 

 Turėtume pasirengti 2022 m. Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos 

planą. Siūlau pagalvoti, kokios veiklos galėtų būti įtrauktos į 2022 m. planą.  

 Kalbėjo: Rima Šivickienė. 

2022 m. Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba galėtų aktyviau teikti 

pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl jaunimo politikos plėtros krypčių, dalyvauti rengiant 

Savivaldybės jaunimo politikos strategiją bei teikti pasiūlymus dėl jaunimo politikos įgyvendinimo 

priemonių įtraukimo į ją. Taip pat teikti siūlymus ir rekomendacijas Savivaldybės tarybai, jos 

komitetams ar komisijoms, Savivaldybės administracijai bei kitoms institucijoms, įstaigoms, 

susijusioms su jaunimo politikos įgyvendinimu; inicijuoti Savivaldybės jaunimo politikos padėties ar 

jaunimo poreikių tyrimus. 

Prieš posėdį el. paštu buvote supažindinti su patvirtintu Nacionalinės jaunimo politikos 2022 

metų veiksmų planu – savivaldybėms rekomenduojama dalyvauti įgyvendinant šį veiksmų planą ir iš 

savo biudžetų skirti lėšų jo priemonėms įgyvendinti. 

Pridėti susipažinti ir Pasvalio rajono jaunimo organizacijų sąjungos ,,Apskritas stalas'' bei 

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos „LiJOT“ raštai. 

Kalbėjo: Neringa Trinskienė. 

Gal Rima Šivickienė galėtų padėti numatyti, kuriuos teisės aktus, reglamentuojančius 

jaunimo politikos įgyvendinimą, tikslinga peržiūrėti. 

Kalbėjo: Rima Šivickienė. 

Žinoma, į 2022 m. Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos plano 

projektą pasiūlysiu įtraukti tam tikrų teisės aktų peržiūrėjimą.  
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 Kalbėjo: Eglė Vegytė-Anilionė. 

 Pasvalio rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ galėtų mus pasikviesti, 

susitiktume su organizacijomis. 

NUTARTA. Vienbalsiai sutarta teikti pasiūlymus Rimai Šivickienei dėl veiklų ir uždavinių 

įtraukimo į veiklos planą ir kito posėdžio metu svarstyti klausimą dėl 2022 m. Pasvalio rajono 

savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos plano projekto patvirtinimo.  

 

3. SVARSTYTA. Dėl Pasvalio rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 

projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo pakeitimo. 

 Kalbėjo: Rima Šivickienė. 

 Šiuo metu galiojantis Pasvalio rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų 

finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas turi netikslumų, 33 ir 42 punktuose yra 

techninių klaidų. Manau, reikėtų patikslinti ir aprašo 1, 3 ir 4 priedus. Paraiškos formos 7 p. prašoma 

nurodyti „Pasvalio rajono savivaldybės Jaunimo problemų sprendimo 2013–2018 metų plano dalys 

ir punktai, prie kurių įgyvendinimo prisideda projektas“, 8 p. „Kaip projektas prisidės prie šių punktų 

įgyvendinimo (pagrindimas)“. Šis planas buvo rengtas remiantis Pasvalio rajono savivaldybės 

jaunimo problematikos tyrimo ir Pasvalio rajono jaunimo politikos įgyvendinimo kokybės vertinimo, 

atlikto 2011 - 2012 m., duomenimis. Tikslingiau būtų prašyti pareiškėjų prašyti nurodyti ir pagrįsti, 

kurioms iš 14 p. nurodytų veiklų prašomas finansavimas arba nurodyti kitą informaciją, atitinkančią 

dabartinę situaciją. Ataskaitos formoje neprašoma nurodyti veiklų datų, įtrauktų dalyvių (jaunų 

žmonių skaičiaus), ar buvo pasiektas projekto tikslas, todėl dažnai pateiktos ataskaitos yra 

abstrakčios. 

 Gal yra kitų siūlymų dėl šio aprašo pakeitimo? 

Kalbėjo: Šarūnas Varna.                   

Siūlau pritarti šiems Pasvalio rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų 

finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo pakeitimams: 

1. pakeisti Aprašo 33 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„33. Organizacijos, kurių paraiškos buvo atmestos ar jiems neskirta lėšų, raštu 

informuojamos apie sprendimą, nurodoma atmetimo ar lėšų neskyrimo priežastis. Organizacijos, 

kurių projektams skiriamos lėšos, apie sprendimą finansuoti informuojamos raštu.“; 

2. pakeisti Aprašo 42 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„42. Apibendrinta informacija apie gautas paraiškas, bendra paskirstytų lėtų suma, 

finansuojamų ir nefinansuojamų projektų sąrašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje 

www.pasvalys.lt.“; 

3. pakeisti Aprašo 1 priedo „Finansavimo paraiška“ 7 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„Projektu sprendžiama problema“; 

4. pakeisti Aprašo 1 priedo „Finansavimo paraiška“ 8 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„Kaip projektas prisidės prie šios problemos sprendimo“; 

5. pakeisti Aprašo 3 priedo „Paraiškos (projekto) vertinimo anketa“ stulpelio „Galimų balų 

skaičius“ 3 eilutę ir ją išdėstyti taip: 

„0-10“; 

6. papildyti Aprašo 4 priedo „Dalykinė veiklos ataskaita“ 2 dalį „Projekto veiklos 

rezultatai“: 

„Projekto dalyvių skaičius____, iš jų – jaunų žmonių (14–29 m.) skaičius ____ .             

Į projekto veiklas įtrauktų savanorių skaičius ___ .“ 

Balsavo UŽ – 5 (vienbalsiai). 

NUTARTA:  
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1. Parengti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl Pasvalio rajono 

savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-65 „Dėl Pasvalio rajono jaunimo ir su 

jaunimu dirbančių organizacijų projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo. Atsakingas – Rima Šivickienė. 

2. Pateikti siūlymą Pasvalio rajono savivaldybės tarybai pritarti Pasvalio rajono jaunimo ir 

su jaunimu dirbančių organizacijų projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo 

pakeitimo projektui. Atsakingas – Šarūnas Varna.  

 

4. SVARSTYTA. Dėl jaunimo ambasadorių savivaldybėse. 

Kalbėjo: Rima Šivickienė.  

Jaunimo reikalų departamentas 2022 metais nori sukurti jaunimo ambasadorių tinklą 

Lietuvoje. Jaunimo ambasadorių tinklas – tai yra savo savivaldybėje ir socialiniuose tinkluose  

aktyviai veikiantys asmenys, kurie yra neabejingi jaunimo politikai ir per 2022 m. sukurtų 1 ar 2 (ar 

daugiau jei tik nori) pranešimus soc. tinkluose apie jaunimo metų veiklas ar kitus su jaunimo politika 

susijusius dalykus. Taip pat dalintųsi departamento leidžiama informacija soc. tinkluose ir už jų ribų.  

Siekiant sukurti jaunimo ambasadorių tinklą, prašau jūsų pasiūlyti, kas galėtų būti mūsų 

savivaldybės jaunimo ambasadoriais (tai gali būti ir jaunimo reikalų tarybos nariai). Kiekviena 

savivaldybė gali turėti 5 ambasadorius. 

Kalbėjo: Šarūnas Varna.                   

Siūlau Arminą Vareiką, Viktoriją Gaspariūnaitę ir jaunimo reikalų tarybos narį Žygimantą 

Matulą.  

Kalbėjo: Gediminas Andrašūnas. 

Pritariu.                   

Kalbėjo: Žygimantas Matulas. 

Nors ir daug veiklų turiu, bet galėčiau pabūti jaunimo ambasadoriumi, nebent atsirastų 

tinkamesnių kandidatų. Pats galėčiau pasiūlyti Faustą Vaičiulį – labai aktyvų jaunuolį, žygių 

organizatorių, tačiau nežinau, kiek jis bendrai domisi jaunimo politika.                    

Kalbėjo: Eglė Vegytė-Anilionė. 

Pritariu dėl Fausto Vaičiulio kandidatūros.  

Kalbėjo: Žygimantas Matulas. 

Idealu, jeigu jaunimo ambasadoriai būtų iš skirtingų seniūnijų.  

Kalbėjo: Rima Šivickienė.  

2022 Lietuvos jaunimo metų koordinatorius minėjo, kad jeigu iš karto sunku pasiūlyti 5 

jaunimo ambasadorius, metų eigoje bus galima papildyti. Taip pat negalėsiu teikti informacijos apie 

siūlomus jaunimo metų ambasadorius negavusi jų pačių sutikimo tokiais būti.  

NUTARTA. Komisija vienbalsiai siūlo kandidatus į 2022 Lietuvos jaunimo metų jaunimo 

ambasadorius: Arminas Vareika, Viktorija Gaspariūnaitė, Faustas Vaičiulis., Žygimantas Matulas 

(jeigu iki vasario 5 d. nebus pasiūlytas kitas kandidatas). 

Atsakingi – Žygimantas Matulas už susisiekimą su Faustu Vaičiuliu, Rima Šivickienė už 

susisiekimą su Arminu Vareika ir Viktorija Gaspariūnaite ir informacijos pateikimą 2022 Lietuvos 

jaunimo metų koordinatoriui.  

5. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

 Kalbėjo: Šarūnas Varna.                   

Anksčiau kalbėjau apie jaunimo iniciatyvos parėmimą 2022 m., tačiau ši mintis dar neįgavo 

jokios formos.  

Kalbėjo: Žygimantas Matulas. 
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Pritariu šiai idėjai.  

Kalbėjo: Neringa Trinskienė. 

Reikėtų pasiruošti nuostatus ir tik tada kreiptis dėl rėmimo. Nuspręsti, ar tai būtų 

apdovanojimas, paskatinimas ar premija.  

Kalbėjo: Šarūnas Varna.       

Žinau, kad 2022 m. planuojamas didelis renginys jaunimui rajone ir nesinorėtų, kad ir mes 

ir renginius planuojančios organizacijos lėšų prašytų iš tų pačių rėmėjų.  

Kalbėjo: Neringa Trinskienė. 

Iš patirties žinau, kad paramą geriau rinkti ne grynais, o į sąskaitą ir jau turint planą, 

nuostatus. Taip pat reikia pagalvoti, kad nekartotų kitų savivaldybės programų.  

Kalbėjo: Žygimantas Matulas. 

Ten galima gauti paramą verslo pradžiai? 

Kalbėjo: Neringa Trinskienė. 

Yra Verslo idėjų projektų finansavimo tvarkos aprašas. Programos priemonės tikslas – 

sudaryti palankias sąlygas Pasvalio rajono gyventojams plėtoti inovatyvų verslą, skatinti verslo idėjų 

kūrimą ir prisidėti prie jų įgyvendinimo Pasvalio rajone. Jei pareiškėjas – fizinis asmu, paraiškos 

pateikimo dieną jis turi būti ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus.  

Siūlau atsisakyti idėjos rankioti lėšas, yra programos ir tegul teikia jaunimas paraiškas.  

NUTARTA. Komisija vienbalsiai nutarė kol kas jaunimo iniciatyvos idėjos toliau nevystyti.  

 

 

             

Pirmininkas                                                                                                      Šarūnas Varna   

 

 

Sekretorė                                                                                                           Rima Šivickienė 

 


