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Panevezio miesto savivaldybes tarybai

Panevezio miesto savivaldybes administracijos direktoriui T. Juknai

Panevezio miesto savivaldybes jaunimo reikalq tarybai

SIULYMAS

DIL JNVO PROJEKTU NUOSTATV ATNAUJINIMO IR SKAIDRAUS JAUNIMO
INTERXSU ATSTOVA}'IMO

Priimta PanevaZio jaunimo oryanizaciiLsqiu gos ,,Apsliritasis stalas' X)ZV-ojoie eiliseie

asanbleioie

2020-06-18

Panevezio jaunimo organizacijq sqjunga ,,Apskitasis stalas" (toliau - PAS) budama didziausia

jaunimo sketine organizacija Panevezyje, kurios naremis liuo metu yra vienuolika jaunimo ar su

jaunimu dirbandiq organizacijq reilkia susirupinimq del Paneveiio miesto savivaldybes jaunimo

ir su jaunimu dirbandirl nevyriausybiniq organizacijq projektq teikiamq finansavimui i5

savivaldyb6s biudzeto leiq gauti, nuostatq. [verting susidariusiq situacij4 teikiame konkedius

si[lymus. kurie uztikrins skaidrLl ir faktais bei Ziniomis gristq projektiniq parailkq vertinim4

Paneve;io mieste.

Pastebime, kad PAS deleguoti atstovai isitrauke ijaunimo ir sujaunimu dirbandiq neryriausybiniq

organizacijq projektiniq paraiskq vertinim4 Remiantis paskutiniqiq metq patirtimi dirbant Sioje
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komisijoje, empirine medziaga, faktais ir analize, reilkiame susiripinim4 del nuostatq neatitikimo

liandieninei situacijai. Zemiau pateikti sillymai uztikins getq darbo kultir4 profesionalum+

sumaiins vietos interpretacijoms bei padidins skaidrum4 komisijos darbe. Teikdami Siuos

siulymus siekiame uitikinti projektiniq paraiskq objekt)'vq veninim4 todel atizvelgQ i dabaftinQ

situacij4 jaunimo ir su jaunimu dirbandirl organizacijq paraiSkq vertinimo komisijoje, teikiame

siulymus, ku e sudarytq vienodas s4lygas jaunimo organizacijoms ir uztikintq kokybisk4

vertinimo Komisijos darb4

1 . Patikslinti IV skyriaus Komisijos darbo organizavimo 22 punkq: Projektus vertina Komisija,

sudaroma Savivaldybes administracijos direktoriaus isakymu Vertinimo komisija sudaroma i3 7

asmenq, i5 kuriq 2 narius deleguoja Savivaldybes administracija, I atstov4 deleguoja

Savivaldybes tarybos komitetas, kuruojantis jaunimo organizacijq veikl4 2 atstovus deleguoja

Jaunimo reikalq taryba (kurie nebntinai yra jaunimo reikalq tarybos sud6tyje),2 (siiilome

palikti viena i5 Salies) ekspertus i! Salies (kurie nera tiesiogiai susije su atstovaujamomis

organizacijomis) deleguoja savivaldybes jaunimo organizacijq taryba. Komisijos seketoriaus

funkcijas vykdo Savivaldybes administracijos darbuotojas, kuruojantis jaunimo organizacijr.l

veikla (neturintis balso teises).

2. Prideti tV skyriaus Komislos darbo organizavimo 22.1 punktq: Komisijos nariq atstovavimo

tukme I metai.

3. Papildyti IV skyriq - Komisijos darbo organizavimas: Projektines paraiikas ivertinimui

Komisijos nariams paskirsto Komisijos pirmininkas. Esant iprastoms s4lygoms vienqprojektinq

paraiskq vertina ne maZiau kaip 2 Komisijos nariai. Jeigu vienq projekting paraisk4 vertino 2

re1. +37060162235

El.p. infi7l]lA[
Duonenys kaupian i i. sargoni
Juridiniq asnentt rceist e

Kodas 248248630
LT33 7300 0l0l 4279 4132



PANEVEZIO JATJNIMO ORGANIZACIJU SAJT]NGA
..APSKRITASIS STAIAS"

Komisijos nariai, ju vetinimas

Projektq vertina pats arba paskiria

skiriasi daugiau kaip 30 proc, Komisijos pimininkas

ivertinti kitam Komisijos nariui.

tokl

3.1. Prideti punktq kad vienq projekt4 vertina vienodas skaidius deleguotlt savivaldybes ir

jaunimo atstovq.

4. Papildyti IV skyriaus Komisijos darbo organizavimo 29 punktq: Komisijos narys, kuris yra

paraiSk4 pateikusios jaunimo organizacijos vadovas ar atstovas, programos (ptojekto) vadovas ar

atstovas, ar susijQs (partneris) su programos (projekto) numatyta veikla. projektines parai5kos

vertinti negali ir p valo nusisalinti nuo klausimo svarstymo. Jei Komisijos narys (-iai)

nenusiialina, o veliau del to kyla interesq konfliktas, jo (iq) vertinimo rezultatai laikomi

negaliojandiais.

5. Papild).ti IV skyriaus Komisijos darbo organizavimo 27.1 punkt4: pranela Komisijos nariams

apie posedi el. pa3tu ne veliau kaip pries 3 darbo dienas iki Komisijos posedZio, kartu su

pranelimu Komisijos nariams pateikia posedzio darbotvarkes projekta atsizvelgiant i 26 punktQ

<...> Komisijos posedziuose stebetojq teisemis turi teisQ dalyvauti jaunimo organizacijtl ir kitq

suinteresuotq asmenq atstovai. Komisijos posediio laikas bei darbotvarke skelbiama vieiai.

6. Papildyti III skyriaus paraiSkrl pateikimo tvarkos 16 punkt4: Jei organizacija yra tarptautines

organizacijos nare, biitina prideti organizacijos antspaudu ir vadovo parasu patvirtintq rast4

(kopijq), kuriame nurodoma organizacijos naryste tarptautinese organizacijose ar visuotinio

nariq susirinkimo protokol4 kuriame rasoma, kad organizacija yra pdimta L tarptautinQ

organizacij+ Vertinimo kiterijuose tarptautines organizacijos vertinamos 2 balais.
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7. Papildyti IV skyriq - Komisijos darbo organizavimas: Prireikus svarstyti klausimus skubos

tvarka ir nesant galimybei surengti posediio, Komisijos sprendimai gali biitipriimami balsuojant

elektroniniu bndu. Einamieji klausimai tarp posediirl gali biiti aptariami ir Komisijos nariq

pozicija iSreiSkiama elektroniniu paStu.

8. Papildyti IV skyrirl - Komisijos darbo organizavimas: Komisijos nariams pasira5iLrs Nuostatq

25 punkte nurod'1us dokumentus, Komisijos pirmininkas supaiindina Komisrjos narius su

Konkurso tikslais, numato darbo tvark% informuoja apie vertinimo anketq koncepta kitas

aplinkybe5. atsako i Komisijos nariq klau'imus.

9. Papildyti lV skyriq - Komisijos darbo organizavimasi Projektq vertinimo komisijos nariai yra

nuialinami:

9.l.jei pazeide Konkursui taikytinus teises aktus.

9.2. jei paZeid€ konfidencialumo sutartl

9.3. jei pazeide neSaliskumo reikalavimus: savo ar asment{, susijusir.+ su jais artimos giminystes,

svainystes, taip pat buvusirl ar esamr.l santuokos, globos ar riipybos rySiais (toliau - susij€

asmenys), privadiq interesq naudai pasinaudojo ar leido naudotis informacija, kuri4 igijo

dalyvaudarni Komisijos veikloje; Konkurse dall'vauja asmenys, is kurirljie ar susUq asmenys

gauna bet kurios riiies pajamq ar kitokio pobudzio naudos;jie ar susijQ asmenys ym Konkurse

dalyvaujandio juridinio asmens steigejas, akcininkas ar dalininkas. darbuotojas, valdymo organo

narys ar kitoks atstovas; jie yra ar buvo kitaip susijg su Konkurse dalyvaujandiais asmentmts ar

nuo Siq asmenq priklausomi.
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9.4. jei savo veiksmais ar neveikimu trukdo Komisijos darbui, siekia paveikti Konkurso eige ir

(ar) rezultatus.

10. Papildyti IV skyriq- Komisijos darbo organizavimas: Komisijos pirmininkas nuo pareigrl

Komisijoje nuialinamas Savivaldyb6s administracijos direktoriaus sprendimu. Komisijos narys

ar sek etorius nuo pareigll nu5alinami Komisijos nariq daugumos sprendimu. Sprendime

nurodomas nuialinimo laikotarpis ir nusalinimo priezastys.

10.1. Kai nuialinamas ar nusi3alino Komisijos pirmininkas, jo funkcijas atlieka Komisijos

pirmininko pavaduotojas. Kai nuialinamas ar nusisalino Komisijos narys, jam paskirtas vertinti

paraiSkas Komisijos pirmininkas perduoda ivertinti kitam Komistos nariui. Kai nuialinamas ar

nusiSalino Komisijos sekretorius, jo funkcijas atlieka Komisijos pirmininko paskirtas kitas

Komisijos narys arba administracijos direktoriaus sprendimu paskirtas kitas Komisijos

sekretorius.

12. Prid€ti V skyriaus - finansavimas, vykdymas ir kontrole punkt4: Jei vykdant projekt4 keidiasi

islaidq fiisis ar suma, pries iSleidiiant 1€5as, kreiptis su rastisku moryvuotu prasymu iPanevezio

miesto savivaldybes administracijos direkto q. Sutarties pakeitimai ir papildymai iforminami

raiytiniu Saliq susitarimu, ku s yra neatskiriama sutarties dalis. Nuo pasiras]'tos susitarimo

dienos galima naudoti leias pagal naujq finansavimo iSlaidq s4mat+

13. Papild)'ti PaneveZio miesto savivaldybes jaunimo ir su jaunimu dirbandiq organizacijq

finansavimo i5 savivaldybes biudzeto lbsq nuostatrl5 priedo, 6.4 punkt4:

Organizacija prisideda savomis ar remejrl lesomis prie planuojamo projekto igyvendinimo.

50 % (ir daugiau) -5balai
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40-49%o-4balai

30 - 39o/o - 3 balai

20- 29 Yo - 2 balai

10-19%-lbalas

Panevezio jaunimo organizacij{ seiungos ,,Apskitasis stalas,, organizacijos _ nares _ tiki, kad

Panevezio miesto savivaldybes administraciiai rupi jaunq Zmoniq ateitis panevezio mieste.

Nodme pasiekti kuo geresnius rezultatus rykdomuose da$uose ir uitikinti jq skaidrumto tad

skatiname atsiZvelgti i siiilymus. Manome, jog tai pades komisijos darbo naiumui bei pades

atsalq/ti i dabar kylandius klausimus.

Prezidente Gabriele Kud)'te

Dokumenlq rengi:

Panevdio jaunimo organizaci4 sqj ngos ,,Apsl<ritasis statas,, valdyba

rc-'ryQ:q''^t:llf i
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