
PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 

JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2022-09-29 Nr. TJ-5 

Pasvalys 

 

Posėdžio data: 2022 m. rugsėjo 29 d. 

Posėdžio pradžia: 15:00 val. 

Posėdžio pabaiga: 16:30 val. 

Dalyvauja nariai: Šarūnas Varna, Žygimantas Matulas, Eglė Vegytė-Anilionė, Viktorija 

Gaspariūnaitė. 

Nedalyvauja nariai: Kornelija Šulčiūtė, Enrika Budrytė, Neringa Trinskienė, Gediminas 

Andrašūnas.  

Dalyvauja svečiai: 

Pušaloto seniūnijos seniūnė Inga Jankauskaitė;  

Lietuvos probacijos tarnybos Panevėžio regiono skyriaus vyriausioji specialistė Orinta Duknevičienė; 

Užimtumo tarnybos Panevėžio klientų aptarnavimo departamento Panevėžio jaunimo užimtumo 

skyriaus Jaunimo darbo centro vyr. specialistė Dalė Martinaitienė; 

Pasvalio atviro jaunimo centro vyriausioji specialistė (socialinė pedagogė) Gintarė Gikienė; 

Pasvalio atviro jaunimo centro edukatorius Dainius Vareika; 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji 

specialistė (savivaldybės gydytoja) Renata Nevulytė;  

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė 

(tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė) Asta Dagienė.  

Pirmininkas: Šarūnas Varna. 

Sekretorius: Rima Šivickienė. 

 

Darbotvarkė: 

1.  Dėl jaunimo užimtumo ir socialinių problemų. 

Kalbėjo: Šarūnas Varna. 

Šiandienos susitikimo tikslas – pasidalinti informacija apie jaunimo užimtumo ir socialines 

problemas, skatinti tarpžinybinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą.  

Viktorija Gaspariūnaitė, VšĮ Socialinė iniciatyva direktorė, supažindino su organizacijos 

veiklomis, Pasvalio rajone vykdomu mobiliuoju darbu su jaunimu ir patirtimi organizuojant jaunimo 

savanorišką tarnybą.  

Ginatrė Gikienė pristatė Pasvalio atviro jaunimo centro įgyvendinamus projektus, atkreipė 

dėmesį, kad Pasvalio rajono jaunimas vis dar mažai žino apie centrą, todėl stengiamasi kuo daugiau 

viešinti veiklas, kviesti mokinius, bendradarbiauti. Susiduriama su problema, kad jaunimui ne iš 

Pasvalio miesto nepatogu atvykti į / išvykti iš AJC. Renginius stengiamasi organizuoti po pamokų, 

tačiau net ir tuomet dalis mokinių skuba į autobusus.  

Orinta Duknevičienė pasidžiaugė gerąja patirtimi, nes pavyko sumotyvuoti į probacijos 

tarnybos akiratį patekusį jaunuolį lankytis AJC.  

Dalė Martinaitienė apžvelgė situaciją darbo rinkoje, informavo, kad jaunimo nedarbo lygis 

mūsų rajone yra pakankamai nedidelis – 5%, 2022-09-29 buvo registruoti 139 bedarbiai iki 29 m. 

amžiaus.  

Asta Dagienė supažindino su patirtimi koordinuojant teikiamas švietimo pagalbos, socialinių 

ir sveikatos priežiūros paslaugas.  

Renata Nevulytė papasakojo apie Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 

projektus, organizuojamus mokymus ir vedamas paskaitas rajono mokiniams. 
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Inga Jankauskaitė pasidžiaugė, kad po truputį tvarkomos patalpos bendruomenės reikmėms 

Pušalote. Šioje seniūnijoje nėra nei mokyklos, nei dienos centro, todėl jaunimui užimti labai svarbi 

mobiliojo darbo su jaunimu komandos veikla.  

 

 

 

 

Pirmininkas      Šarūnas Varna



 


