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Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ (toliau - PAS) – būdama didžiausia            

jaunimo skėtine organizacija Panevėžyje, kurios narėmis šiuo metu yra vienuolika jaunimo ar su             

jaunimu dirbančių organizacijų, reiškia susirūpinimą dėl Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo          

ir su jaunimu dirbančių nevyriausybinių organizacijų projektų, teikiamų finansavimui iš          

savivaldybės biudžeto lėšų gauti, nuostatų. Įvertinę susidariusią situaciją, teikiame konkrečius          

siūlymus, kurie užtikrins skaidrų ir faktais bei žiniomis grįstą projektinių paraiškų vertinimą            

Panevėžio mieste.  

Pastebime, kad PAS deleguoti atstovai įsitraukė į jaunimo ir su jaunimu dirbančių nevyriausybinių             

organizacijų projektinių paraiškų vertinimą. Remiantis paskutiniųjų metų patirtimi dirbant šioje          
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komisijoje, empirine medžiaga, faktais ir analize, reiškiame susirūpinimą dėl nuostatų neatitikimo           

šiandieninei situacijai. Žemiau pateikti siūlymai užtikrins gerą darbo kultūrą, profesionalumą,          

sumažins vietos interpretacijoms bei padidins skaidrumą komisijos darbe. Teikdami šiuos          

siūlymus siekiame užtikrinti projektinių paraiškų objektyvų vertinimą, todėl atsižvelgę į dabartinę           

situaciją jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų paraiškų vertinimo komisijoje, teikiame           

siūlymus, kurie sudarytų vienodas sąlygas jaunimo organizacijoms ir užtikrintų kokybišką          

vertinimo Komisijos darbą: 

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

sudaroma Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Vertinimo komisija sudaroma iš 7          

asmenų, iš kurių 2 narius deleguoja Savivaldybės administracija, 1 atstovą deleguoja           

Savivaldybės tarybos komitetas, kuruojantis jaunimo organizacijų veiklą, 2 atstovus deleguoja          

Jaunimo reikalų taryba (kurie nebūtinai yra jaunimo reikalų tarybos sudėtyje), 2 (siūlome            

palikti vieną iš šalies) ekspertus iš šalies (kurie nėra tiesiogiai susiję su atstovaujamomis             

organizacijomis) deleguoja savivaldybės jaunimo organizacijų taryba. Komisijos sekretoriaus        

funkcijas vykdo Savivaldybės administracijos darbuotojas, kuruojantis jaunimo organizacijų        

veiklą (neturintis balso teisės). 

2. Pridėti IV skyriaus Komisijos darbo organizavimo 22.1 punktą: Komisijos narių atstovavimo            

trukmė 1 metai. 

3. Papildyti IV skyrių - Komisijos darbo organizavimas: Projektines paraiškas įvertinimui           

Komisijos nariams paskirsto Komisijos pirmininkas. Esant įprastoms sąlygoms vieną projektinę          

paraišką vertina ne mažiau kaip 2 Komisijos nariai. Jeigu vieną projektinę paraišką vertino 2              
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Komisijos nariai, jų vertinimas skiriasi daugiau kaip 30 proc, Komisijos pirmininkas tokį            

Projektą vertina pats arba paskiria įvertinti kitam Komisijos nariui. 

3.1. Pridėti punktą, kad vieną projektą vertina vienodas skaičius deleguotų savivaldybės ir            

jaunimo atstovų.  

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

paraišką pateikusios jaunimo organizacijos vadovas ar atstovas, programos (projekto) vadovas ar           

atstovas, ar susijęs (partneris) su programos (projekto) numatyta veikla, projektinės paraiškos           

vertinti negali ir privalo nusišalinti nuo klausimo svarstymo. Jei Komisijos narys (-iai)            

nenusišalina, o vėliau dėl to kyla interesų konfliktas, jo (jų) vertinimo rezultatai laikomi             

negaliojančiais. 

5. Papildyti IV skyriaus Komisijos darbo organizavimo 27.1 punktą: praneša Komisijos nariams            

apie posėdį el. paštu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Komisijos posėdžio, kartu su                

pranešimu Komisijos nariams pateikia posėdžio darbotvarkės projektą, atsižvelgiant į 26 punktą           

<...> Komisijos posėdžiuose stebėtojų teisėmis turi teisę dalyvauti jaunimo organizacijų ir kitų            

suinteresuotų asmenų atstovai. Komisijos posėdžio laikas bei darbotvarkė skelbiama viešai. 

6. Papildyti III skyriaus paraiškų pateikimo tvarkos 16 punktą: Jei organizacija yra tarptautinės             

organizacijos narė, būtina pridėti organizacijos antspaudu ir vadovo parašu patvirtintą raštą           

(kopiją), kuriame nurodoma organizacijos narystė tarptautinėse organizacijose ar visuotinio         

narių susirinkimo protokolą, kuriame rašoma, kad organizacija yra priimta į tarptautinę           

organizaciją. Vertinimo kriterijuose tarptautinės organizacijos vertinamos 2 balais. 
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7. Papildyti IV skyrių - Komisijos darbo organizavimas: Prireikus svarstyti klausimus skubos            

tvarka ir nesant galimybei surengti posėdžio, Komisijos sprendimai gali būti priimami balsuojant            

elektroniniu būdu. Einamieji klausimai tarp posėdžių gali būti aptariami ir Komisijos narių            

pozicija išreiškiama elektroniniu paštu. 

8. Papildyti IV skyrių - Komisijos darbo organizavimas: Komisijos nariams pasirašius Nuostatų            

25 punkte nurodytus dokumentus, Komisijos pirmininkas supažindina Komisijos narius su          

Konkurso tikslais, numato darbo tvarką, informuoja apie vertinimo anketų konceptą, kitas           

aplinkybes, atsako į Komisijos narių klausimus. 

9. Papildyti IV skyrių - Komisijos darbo organizavimas: Projektų vertinimo komisijos nariai yra             

nušalinami: 

9.1. jei pažeidė Konkursui taikytinus teisės aktus, 

9.2. jei pažeidė konfidencialumo sutartį, 

9.3. jei pažeidė nešališkumo reikalavimus: savo ar asmenų, susijusių su jais artimos giminystės,             

svainystės, taip pat buvusių ar esamų santuokos, globos ar rūpybos ryšiais (toliau – susiję              

asmenys), privačių interesų naudai pasinaudojo ar leido naudotis informacija, kurią įgijo           

dalyvaudami Komisijos veikloje; Konkurse dalyvauja asmenys, iš kurių jie ar susiję asmenys            

gauna bet kurios rūšies pajamų ar kitokio pobūdžio naudos; jie ar susiję asmenys yra Konkurse               

dalyvaujančio juridinio asmens steigėjas, akcininkas ar dalininkas, darbuotojas, valdymo organo          

narys ar kitoks atstovas; jie yra ar buvo kitaip susiję su Konkurse dalyvaujančiais asmenimis ar               

nuo šių asmenų priklausomi, 
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9.4. jei savo veiksmais ar neveikimu trukdo Komisijos darbui, siekia paveikti Konkurso eigą ir              

(ar) rezultatus. 

10. Papildyti IV skyrių - Komisijos darbo organizavimas: Komisijos pirmininkas nuo pareigų            

Komisijoje nušalinamas Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu. Komisijos narys        

ar sekretorius nuo pareigų nušalinami Komisijos narių daugumos sprendimu. Sprendime          

nurodomas nušalinimo laikotarpis ir nušalinimo priežastys. 

10.1. Kai nušalinamas ar nusišalino Komisijos pirmininkas, jo funkcijas atlieka Komisijos           

pirmininko pavaduotojas. Kai nušalinamas ar nusišalino Komisijos narys, jam paskirtas vertinti           

paraiškas Komisijos pirmininkas perduoda įvertinti kitam Komisijos nariui. Kai nušalinamas ar           

nusišalino Komisijos sekretorius, jo funkcijas atlieka Komisijos pirmininko paskirtas kitas          

Komisijos narys arba administracijos direktoriaus sprendimu paskirtas kitas Komisijos         

sekretorius. 

12. Pridėti V skyriaus - finansavimas, vykdymas ir kontrolė punktą: Jei vykdant projektą keičiasi              

išlaidų rūšis ar suma, prieš išleidžiant lėšas, kreiptis su raštišku motyvuotu prašymu į Panevėžio              

miesto savivaldybės administracijos direktorių. Sutarties pakeitimai ir papildymai įforminami         

rašytiniu šalių susitarimu, kuris yra neatskiriama sutarties dalis. Nuo pasirašytos susitarimo           

dienos galima naudoti lėšas pagal naują finansavimo išlaidų sąmatą. 

13. Papildyti Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų           

finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų 5 priedo, 6.4 punktą: 

Organizacija prisideda savomis ar rėmėjų lėšomis prie planuojamo projekto įgyvendinimo. 

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

30 - 39 %  - 3 balai 

20-  29 % - 2 balai 

10 - 19 %  - 1 balas 

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ organizacijos – narės – tiki, kad            

Panevėžio miesto savivaldybės administracijai rūpi jaunų žmonių ateitis Panevėžio mieste.          

Norime pasiekti kuo geresnius rezultatus vykdomuose darbuose ir užtikrinti jų skaidrumą, tad            

skatiname atsižvelgti į siūlymus. Manome, jog tai padės komisijos darbo našumui bei padės             

atsakyti į dabar kylančius klausimus.  

 

 

 

Prezidentė                                                                                                            Gabrielė Kučytė 

 

 

Dokumentą rengė: 

 Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ valdyba 
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