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Balandžio 11 d. įvyko PAS Vadovų klubo susitikimas. Jame
kalbėjome apie PAS renginius, t.y. XLIII-oji eilinę asamblėją
bei PAS Darbinę grupę. Taip pat padiskutavome apie LiJOT
asamblėją ir pavasario mokymų sesiją.

PAS naujienos

55-ojoje LiJOT Asamblėjoje į LiJOT Valdybą išrinkta ir mūsų prezidentė
Gabrielė Kučytė.
Taip pat sveikiname ir PAS Alumni Domantas Katelė tapusį naujuoju LiJOT
prezidentu.
Jūs esate puikus pavyzdys, kuomet daug darbo ir noro veikti atneša
puikius rezultatus. Džiaugiamės kartu ir tikime, kad nuveiksite dar daugiau!

Balandžio 14 d. viešbutyje „Romantic“ vyko PAS darbinė
grupė, kurioje buvo rengiamas dokumentas dėl JNVO
projektų nuostatų atnaujinimo.

https://www.facebook.com/LiJOTorg/?__cft__%5B0%5D=AZVNcneOJOblE4yT6mf9m_lrPQo6MCoRXDrOCo5j0hVu_Hgz9Gq2bxEDLkPm0P2CCQSGCMq4zsJAnKrFfwL44zLyXkWstyjZ5vJ0ITW1n7bAEVRE2v6YFMUof2KqTl9kMNYbmEEGUZqdvIOQ87lsnw8AfM47AwG_ify-xRmYKKYnYCz4-SFwKlqG0Zb-8EkIIO0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/LiJOTorg/?__cft__%5B0%5D=AZVNcneOJOblE4yT6mf9m_lrPQo6MCoRXDrOCo5j0hVu_Hgz9Gq2bxEDLkPm0P2CCQSGCMq4zsJAnKrFfwL44zLyXkWstyjZ5vJ0ITW1n7bAEVRE2v6YFMUof2KqTl9kMNYbmEEGUZqdvIOQ87lsnw8AfM47AwG_ify-xRmYKKYnYCz4-SFwKlqG0Zb-8EkIIO0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/gabriele.kucyte?__cft__%5B0%5D=AZVNcneOJOblE4yT6mf9m_lrPQo6MCoRXDrOCo5j0hVu_Hgz9Gq2bxEDLkPm0P2CCQSGCMq4zsJAnKrFfwL44zLyXkWstyjZ5vJ0ITW1n7bAEVRE2v6YFMUof2KqTl9kMNYbmEEGUZqdvIOQ87lsnw8AfM47AwG_ify-xRmYKKYnYCz4-SFwKlqG0Zb-8EkIIO0&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/domantas.katele?__cft__%5B0%5D=AZVNcneOJOblE4yT6mf9m_lrPQo6MCoRXDrOCo5j0hVu_Hgz9Gq2bxEDLkPm0P2CCQSGCMq4zsJAnKrFfwL44zLyXkWstyjZ5vJ0ITW1n7bAEVRE2v6YFMUof2KqTl9kMNYbmEEGUZqdvIOQ87lsnw8AfM47AwG_ify-xRmYKKYnYCz4-SFwKlqG0Zb-8EkIIO0&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/domantas.katele?__cft__%5B0%5D=AZVNcneOJOblE4yT6mf9m_lrPQo6MCoRXDrOCo5j0hVu_Hgz9Gq2bxEDLkPm0P2CCQSGCMq4zsJAnKrFfwL44zLyXkWstyjZ5vJ0ITW1n7bAEVRE2v6YFMUof2KqTl9kMNYbmEEGUZqdvIOQ87lsnw8AfM47AwG_ify-xRmYKKYnYCz4-SFwKlqG0Zb-8EkIIO0&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/romantickonferencijos/?__cft__%5B0%5D=AZUH6ECzr5rgADi7bGUpw_058mHl73zjuWzB3xQ3WQci4MqTzgdVArTq4FXBPZinaYp1PAMK9dmf6SIY7NAWktDMssvCnzll_5E9Gv9yk83I0bSffftLo5V10qgUlF15RPzHchRnNwNGWxfrK5TRsanhboSHXXl7rCTpKZJqpjBdNEbtRJmlclCCUBz-NMLEGBY&__tn__=kK-R


Balandžio 21 d. vyko XLIII - oji eilinė PAS Asamblėja,
kurioje:
● patvirtintos 2021 m. PAS finansinės ir veiklos ataskaitos;
● patvirtinta SJRT veiklos ataskaita;
● patvirtintas siūlymas DĖL JAUNIMO IR SU JAUNIMU
DIRBANČIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ, INICIATYVŲ,
VEIKLŲ PROGRAMŲ NUOSTATŲ ATNAUJINIMO;
● prie PAS narių prisijungė VšĮ „Laimės akimirkos“.

Balandžio 28 d.  Panevėžio atviras jaunimo centras bei Lukas
Keraitis pasikvietė Panevėžio jaunimą padiskutuoti apie kritinį
mąstymą ir saugų naudojimasi medijomis.
Renginio metu buvo stiprinamas jaunų žmonių gebėjimas
vertinti informaciją ir didinamas atsparumas dezinformacijai,
netikroms naujienoms medijose.

Balandžio 29 d. PAS komanda dalyvavo Jaunimo metų atidarymo
renginyje.
Buvo įdomu susipažinti su jaunimo galimybėmis Lietuvoje ir Europoje
bei sudalyvauti tokiame triukšmingame renginyje.

https://www.facebook.com/PanevezioAJC/?__cft__%5B0%5D=AZXOIgCIG-9MbmqUMwPLBlOaZfM2P44DRqegJY-lNmaM0Id-pqmBkgM73bhdHK-LfQuqYQOQgxtbPx_iPQyPq2kzwMPLbWGBGPyqA9AitNwaYyi_JpnZ0ce9NNebPhTSyu8ExUfmXjdsiYZFmWrX2116R2dECAde8jzBVSi6Y43hExqHFsR_PEtZ9CrLBGBAD90&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/PanevezioAJC/?__cft__%5B0%5D=AZXOIgCIG-9MbmqUMwPLBlOaZfM2P44DRqegJY-lNmaM0Id-pqmBkgM73bhdHK-LfQuqYQOQgxtbPx_iPQyPq2kzwMPLbWGBGPyqA9AitNwaYyi_JpnZ0ce9NNebPhTSyu8ExUfmXjdsiYZFmWrX2116R2dECAde8jzBVSi6Y43hExqHFsR_PEtZ9CrLBGBAD90&__tn__=kK-R


Balandžio 30 d. turėjome vidinius PAS mokymus - „Kaip parduoti
renginį“.
Mokėmės apie tai, koks turi būti renginys, kad pritrauktų jauną
žmogų, koks yra tobulas renginys ir į kokį renginį patys niekada
neitume.
Taip pat kalbėjome apie komunikacijos planą bei kaip pritraukti
daugiau dalyvių į renginius.
Džiaugiamės, kad LiJOT narių koordinatorė Simona aplankė mus. 

PAS bendradarbiaudama su Artihost ir Panevėžio miesto savivaldybė
rengia LEGALAUS graffiti dirbtuves jaunimui.
Dirbtuvių metu susipažinsite su legaliomis graffiti meno formomis bei
turėsite galimybę išbandyti savo jėgas piešdami ant unikalios Panevėžio
erdvės Artihost laiptinės sienų! 
Jei norite išbandyti savo jėgas ir prisidėti prie Panevėžio erdvių
gražinimo, drąsiai rašykite mums asmeninę žinutę Facebook arba
susrašome el. paštu - komunikacija@pjos.lt.
Projektui nereikia jokios Jūsų patirties, tik noro susipažinti, patyrinėti,
atrasti.

https://www.facebook.com/Artihost/?__cft__%5B0%5D=AZVfeXFXRqywlt8j8kfrHzIh7-lvL5Y8zamHyp2ssbtgkv2zkWRPJirwgri9BbTLmKgxNbU9cyYeFw4Li4euts4yfbpKYvH4flY2-sq9De2rsSAmKAeuvgUMDAH-686zIIiWE4ZiAHsjn8SWje8yrAfAvKLmjkh0VbFQnYXGUH3ahmok9K8CNFD2PDzEGn52VIk&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Artihost/?__cft__%5B0%5D=AZVfeXFXRqywlt8j8kfrHzIh7-lvL5Y8zamHyp2ssbtgkv2zkWRPJirwgri9BbTLmKgxNbU9cyYeFw4Li4euts4yfbpKYvH4flY2-sq9De2rsSAmKAeuvgUMDAH-686zIIiWE4ZiAHsjn8SWje8yrAfAvKLmjkh0VbFQnYXGUH3ahmok9K8CNFD2PDzEGn52VIk&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/paneveziosavivaldybe?__cft__%5B0%5D=AZVfeXFXRqywlt8j8kfrHzIh7-lvL5Y8zamHyp2ssbtgkv2zkWRPJirwgri9BbTLmKgxNbU9cyYeFw4Li4euts4yfbpKYvH4flY2-sq9De2rsSAmKAeuvgUMDAH-686zIIiWE4ZiAHsjn8SWje8yrAfAvKLmjkh0VbFQnYXGUH3ahmok9K8CNFD2PDzEGn52VIk&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/paneveziosavivaldybe?__cft__%5B0%5D=AZVfeXFXRqywlt8j8kfrHzIh7-lvL5Y8zamHyp2ssbtgkv2zkWRPJirwgri9BbTLmKgxNbU9cyYeFw4Li4euts4yfbpKYvH4flY2-sq9De2rsSAmKAeuvgUMDAH-686zIIiWE4ZiAHsjn8SWje8yrAfAvKLmjkh0VbFQnYXGUH3ahmok9K8CNFD2PDzEGn52VIk&__tn__=-%5DK-R


2022 m. gegužės 26 d. 18.00 val. remiantis PAS įstatais, Valdybos
sprendimu šaukiama Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos
„Apskritasis stalas“ XLIV - oji neeilinė Asamblėja.
Neeilinės Asamblėjos metu bus renkamas 1 atstovas į Panevėžio miesto
savivaldybės Jaunimo reikalų tarybą vienerių metų kadencijai.
Asmenys, siekiantis pretenduoti tapti savivaldybės Jaunimo reikalų
tarybos nariu iki gegužės 12 d. (imtinai) el. paštu: prezidentas@pjos.ltturi
pateikti:

●Savo gyvenimo aprašymą.
●Motyvacinį laišką.

PAS narės, norinčios Asamblėjai teikti svarstyti dokumentus iki 2022 m.
gegužės 19 d.(imtinai) el. paštu prezidentas@pjos.lt turi pateikti .docx
formato jų projektus, atsiųstus iš oficialaus PAS narės el. pašto adreso.
Plačiau apie tai skaitykite čia.

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ gavo
Domanto Katelės atsistatydinimo raštą iš Panevėžio miesto jaunimo
reikalų tarybos nario pareigų nuo 2022 m. balandžio 26 d.
Pagal 4.8. punktą: Artimiausioje Asamblėjoje vietoje
atsistatydinusio PAS deleguoto JRT nario yra renkamas naujas, tam
laikui, kuris buvo likęs atsistatydinusiam ar pašalintam PAS
deleguotam JRT nariui. Jei laiko liko mažiau nei pusė kadencijos, ši
kadencija neįsiskaičiuoja į 4.1. punkte numatytą kadencijų skaičių.
Plačiau apie tai skaitykite čia.

https://pjos.lt/blog/panevezio-jaunimo-organizaciju-sajungos-apskritasis-stalas-xliv-oji-neeiline-asambleja
https://pjos.lt/blog/pranesimas-del-sjrt-nario-atsistatydinimo


Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ -
PAS kartu su Panevėžio miesto savivaldybe organizuojama
Panevėžio jaunimo organizacijų pavasario mokymų sesiją - tai
mokymų ciklas Panevėžio jaunimo nevyriausybinių organizacijų
(JNVO) stiprinimui.
Panevėžio jaunimo organizacijų pavasario mokymų sesija vyks
gegužės 21 d., 10 val.

Registracijos forma privaloma visiems dalyviams: 
https://forms.gle/Ww3ZdoJSqWmq3ge59
(registracija vyksta iki gegužės 18 d.)

Daugiau apie renginį rasite čia.

Panevėžio miesto savivaldybė įgyvendina Vasaros užimtumo ir
integracijos į darbo rinką programą ir kviečia Panevėžio miesto
jaunimą vasaros atostogas praleisti turiningai bei naudingai.

Šios programos tikslas – sudaryti palankias sąlygas kokybiškam
jaunimo užimtumo didinimui vasaros atostogų metu.
Daugiau apie programą skaitykite čia.

https://forms.gle/Ww3ZdoJSqWmq3ge59
https://fb.me/e/1DH4w0dHA
https://www.panevezys.lt/lt/naujienos/jaunimas-kvieciamas-vasaros-u64p.html?fbclid=IwAR3DRsgwoN3LlnwfXGEt0y4iqwwAr_yo5nwGEequzNGfKvDEtmbe_7-gec4


Nori penktadienio vakarą praleisti turiningai?

Išsiilgusius dainų prie laužo iki išnaktų, šokių ir puikaus
laiko kartu Panevėžio krašto skautai kviečia į žaliąją girią
pasitikti vasaros kartu!

ŠOKIŲ VAKARAS vyks gegužės 27-28 dienomis. Dalyvauti
kviečiame 14-18 jaunimą.

Registracija čia.

Daugiau informacijos galite rasti Facebook renginyje.

Panevėžio jaunimo
naujienos

https://forms.gle/XyvnwbhdexDyePf79
https://facebook.com/events/s/sokiu-vakaras22/374867711235012/


LiJOT naujienos
LIJOT PREZIDENTO PAREIGAS
PERIMA DOMANTAS KATELĖ.

Balandžio 23–24 d. Druskininkuose vykusiose 55-oji Lietuvos
jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) Asamblėjoje
organizacijos vadovu buvo išrinktas Domantas Katelė. 
D. Katelė iki šiol ėjo LiJOT viceprezidento pareigas. 

Asamblėjoje taip pat buvo išrinkti nauji LiJOT struktūrų
nariai. Dvejų metų kadencijai į Valdybą išrinkti: Daniel Ilkevič,
Justė Kavaliauskaitė, Gabrielė Kučytė, Lukas Stravinskas.
Metus Kontrolės komisijos narių pareigas eis Vitold Dvorak,
Dagnė Kemežytė, Vytautas Pasvenskas ir Karolina
Pralgauskytė. 

Skaitykite daugiau apie LiJOT 55-ąją Asamblėją čia.

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/lijot-prezidento-pareigas-perima-domantas-katele.d?id=90048219


Kviečiame gegužės 18 d. 9.30 val. prisijungti prie nuotolinio renginio,
kurio metu jauni žmones turės galimybę išgirsti Ministrės Pirmininkės
Ingridos Šimonytės kreipimąsi bei padiskutuoti su specialistais apie
šešėlinės ekonomikos problemas, kontrabandos žalą ir skaidrų verslą.

Šis renginys, organizuojamas Vilniaus universiteto, Vilniaus
universiteto Studentų atstovybės ir Lietuvos jaunimo organizacijų
tarybos yra pilietinės skaidrumą skatinančios akcijos „Šioje šalyje nėra
vietos šešėliui” dalis, kurią kuruoja „Baltoji banga”.

Dabartinės karo aktualijos mums darkart primena ir parodo, kad verslo
ir gyventojų mokami mokesčiai įgyja vis naujas reikšmes. Vienuoliktus
metus rengdami visuomeninę pilietinę akciją „Šioje šalyje nėra vietos
šešėliui“, norime pabrėžti, kad dabar kaip niekad yra svarbu išlikti
skaidriems, nes visi nesumokėti mokesčiai ir neskaidri veikla remia
šešėlį ir silpnina mūsų valstybę.

Daugiau informacijos apie renginį rasite čia.

Kitos naujienos
DISKUSIJA |  „ŠIOJE ŠALYJE NĖRA VIETOS
ŠEŠĖLIUI“

https://www.facebook.com/events/568605834608414/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5B%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5D%7D


Kviečiame pildyti apklausą apie jaunimo dalyvavimą jaunimo
informavimo paslaugose iki gegužės 20 d. 12:00 val. (apklausa išversta
į lietuvių kalbą).

EURODESK ir ERYICA (Europos jaunimo informavimo ir konsultavimo
agentūra) organizuoja apklausą, kurios tikslas – naudojantis
gerosiomis patirtimis sukurti leidinį jaunimo darbuotojams, skirtą
padėti jaunimo darbuotojams skatinti jaunimo dalyvavimą jaunimo
informavimo paslaugose.

Apklausą rasite čia.

APKLAUSA | JAUNIMO DALYVAVIMAS JAUNIMO
INFORMAVIMO PASLAUGOSE

RENGINYS |  „MAŽIAU
GALIMYBIŲ TURINTIS
JAUNIMAS IR DARBAS
SU JUO. KAIP
PASKATINTI JŲ
ĮSITRAUKIMĄ?“

Kviečiame jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų vadovus,
esamus ir būsimus jaunimo darbuotojus, jaunimo reikalų
koordinatorius ir visus kitus, kuriems rūpi jaunimo įtraukties
klausimai, į projekto „Be INclusive“ baigiamąjį ranginį „Mažiau
galimybių turintis jaunimas ir darbas su juo. Kaip paskatinti jų
įsitraukimą?“.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFqKVGKOrrtfKtKFi2i82xncymLabN2dqPfh3_uTzSospFLw/viewform


Renginio metu:
● bus apžvelgiama jaunimo įtraukties svarba žmogaus teisių ir
nediskriminavimo užtikrinimo kontekste;
● pateikiamas mažiau galimybių turinčio jaunimo grupių Lietuvoje
paveikslas, pateikiami darbo su jomis iššūkius ir galimi sprendimai bei
gerosios patirtys; 
● pristatomi ir kūrybinių dirbtuvių metu praktiškai išbandomi projekto
„Be INclusive“ rezultatai. 

Renginio metu savo patirtimi dalinsis užsienio ir Lietuvos ekspertai bei
projekto „Be INclusive“ partneriai.
Renginys vyks lietuvių ir anglų kalbomis.
Būtina registracija (registruotis galima iki gegužės 17 d. 12:00 val.),
kurią rasite čia.
Plačiau apie renginį skaitykite čia.

VIDEOKONKURSAS | „AR MATAI KAIP KEIČIASI
PASAULIS?“

Išmaniosios komunikacijos agentūra „Idea Prima“ organizuoja Finansų
ministerijos inicijuotą videokonkursą „Ar matai kaip keičiasi pasaulis?“
Kviečiame jaunimą pasidomėti bei kūrybiškai įamžinti ryškiausią,
aktualiausią, naudingiausią pokytį, kurį lėmė ES investicijos, kuriant 1
minutės trukmės videoklipą. Videoklipui suteikiama kūrybinė laisvė, o
konkurso sąlygos neriboja techninio įgyvendinimo – lauksimi iš
nuotraukų padaryti koliažai, „Tik Tok“ tipo video ir kt.
Norimomis priemonėmis sukurk videoklipą, kuris atskleistų, kaip
Lietuva per 20 metų pasikeitė ES investicijų dėka. Pasidomėk ir
parodyk, kurie pokyčiai ryškiausi. Videoklipe turi būti atvaizduojamas
gerasis ES investicijų pokytis kūrėjo matymu. Pokyčio temų laukas –
11 sričių, į kurias per 20-metį buvo investuota apie 20 mlrd. Eur.
Konkurse laukiami tiek pavieniai asmenys, tiek komandos –
svarbiausia čia yra jūsų matymas ir kūrybinis polėkis.

Plačiau apie konkursą čia.

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xOTQ3OTU2ODUwODYzMzgxMjg5JmM9czJnNSZlPTAmYj05NjgxMzkxOTUmZD1qNHMwejRw.GyoZ-tORzwWmrGunn3rXrMYJ5S0hPTYBGVT-oCEVwqw
https://www.facebook.com/events/731043441595713?ref=newsfeed
https://www.15min.lt/projektas/ar-matai-kaip-keiciasi-pasaulis


Kviečiame į tarptautinį renginį „Inclusion Puzzle. Collaboration event“,
kuris vyks birželio 16–18 dienomis Vilniuje.

Renginyje vyksiančių įvairių darbo grupių metu bus ieškoma atsakymo
į klausimą, kaip įtraukti ir integruoti įvairias socialines grupes į
visuomenę. Taip pat, diskusijoje kartu su Šiaurės ministrų taryba
Lietuvoje bus kalbama apie poliarizaciją ir kitas jaunam žmogui
aktualias problemas.

Renginį organizuoja Šiaurės jaunimo organizacija (Nordic Youth
Organisation), kuri padengs visas su dalyvavimu renginyje susijusias
išlaidas.

Daugiau apie renginį rasite čia.

KVIETIMAS | „INCLUSION PUZZLE.
COLLABORATION EVENT“

https://www.nordung.org/inclusionpuzzle


Mes visuomet ieškome galimybių augti ir tobulėti. Todėl visų pastebėjimų, patarimų ir
komentarų apie naujienlaiškį maloniai laukiame komunikacija@pjos.lt.

Naujienlaiškyje naudotos iliustracijos: freepik.com

PAS Naujienlaiškio redkolegija:
Martyna Žakevičiūtė, 
Gabrielė Kučytė, 
Dominykas Masiulis.

Mus rasite:
Facebook
Instagram

pjos.lt

Kontaktai:
860162235

info@pjos.lt

Gegužės 14 d. savo kelionę pradės mobilus Klimato muziejus. Įrengtas
keturiuose spalvinguose jūriniuose konteineriuose, muziejus keliaus
per 16 Lietuvos miestų. Kiekvieno miesto gyventojai galės registruotis į
nemokamas, interaktyvias ekskursijas, kuriose lankytojai galės
pamatyti, paliesti ir suprasti klimato kaitą.

Muziejus pristatys 4 pagrindines temas: klimato kaitos priežastis bei
padarinius, pagrindinius ES Žaliojo kurso punktus Baltijos šalyse,
gamtos svarbą šiuolaikinio žmogaus gyvenime bei tvarius pokyčius,
kuriuos lengvai galime atlikti kasdien.

Registruotis nemokamai ekskursijai galima dviem būdais: pavieniams
asmenims, šeimoms bei draugų grupelėmis, arba komandoje.

Plačiau apie muziejų skaitykite čia.

TVARUMAS | MOBILUS KLIMATO MUZIEJUS
APLANKYS 16 LIETUVOS MIESTŲ

mailto:komunikacija@pjos.lt
https://www.freepik.com/home
https://www.facebook.com/pjos.lt
https://www.instagram.com/pjosas/
https://pjos.lt/
http://pjos.lt/
https://zinauviska.lt/news/mobilus-klimato-muziejus-aplankys-16-lietuvos-miestu/

