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Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybai
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stiprinimo finansavimo tvarkos

Priimta XXXVIII - osios neeilinės PAS asamblėjos metu

2020 gruodžio 3 d.

                           Panevėžys

2019 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo1 (toliau 

- JPPĮ) pakeitimui buvo įteisinta savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų, dar žinomų kaip 

apskritieji stalai, (toliau - Apskritasis stalas) veikla. Apskritųjų stalų pagrindinis tikslas yra vienyti 

konkrečios savivaldybės teritorijoje veikiančias jaunimo organizacijas ir joms atstovauti. Jaunimo 

reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - JRD) viešai 

prieinamais duomenimis2 skelbia, kad 2016 metais Lietuvoje yra įregistruoti 39 Apskritieji stalai.

Siekiant stiprinti jaunimo politikos kokybišką plėtrą tose savivaldybėse, kuriose veikia Apskritieji 

stalai, siūlome šioms savivaldybėms patvirtinti Apskritųjų stalų institucinio palaikymo ir 

stiprinimo finansavimo tvarką. 

1 Lietuvos Respublikos Seimas, Jaunimo politikos pagrindų įstatymas,  2003 m. gruodžio 4 d. Nr. IX-1871

<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.92E111F705DD/asr> 

2 Oficiali Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos  ir darbo ministerijos internetinė svetainė <https://jrd.lt/jaunimo-
politika/savivaldybese/regionines-jaunimo-organizaciju-tarybos> 
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Atsižvelgiant į tai, jog nacionaliniu mastu jaunimo organizacijų finansavimo tvarka yra 

diferencijuojama pagal jų veiklos pobūdį, t.y. atsižvelgiant į jaunimo organizacijos veiklos pobūdį 

JRD jaunimo organizacijų veiklai ir programoms finansuoti skelbia tris institucinio palaikymo ir 

stiprinimo finansavimo konkursus, Rekomenduojame savivaldybėje atitinkamai taikyti panašų 

jaunimo organizacijų veiklos finansavimo modelį. Pabrėžiame, kad atskiriant skėtinių organizacijų 

institucinio palaikymo ir stiprinimo finansavimą nuo jų vienijamų organizacijų finansavimo 

tvarkos yra išvengiama ne tik bereikšmės konkurencijos, bet ir yra puoselėjami skėtinių jaunimo 

organizacijų veiklos principai, kadangi Apskritųjų stalų veikla yra grįsta jų narių stiprinimu ir 

atstovavimu jiems,  o ne papildomų konkurencinių sąlygų sukūrimu.

Siekiant stiprinti jaunimo politikos kokybišką plėtrą savivaldybėje, siūlome savivaldybės 

biudžete numatyti atskirą finansavimą Apskritojo stalo instituciniam palaikymui ir 

stiprinimui, kuris būtų ne mažesnis nei 20 procentų nuo visos savivaldybėje jaunimo 

veikloms biudžete numatytos sumos. Mūsų siūlymas pagrįstas tuo, kad remiantis JRD 

skelbiamais Apskritųjų stalų finansavimo konkurso nuostatais3, pagal kuriuos finansavimą gavę 

Apskritieji stalai yra įsipareigoję savo veiklos programai4 papildomai pritraukti ne mažiau kaip 30 

procentų nuo JRD Apskritųjų stalų finansavimo konkursu skiriamo finansavimo, dažniausiai 

dalinį finansavimą šių programų vykdymui gauna iš savivaldybių biudžeto.

3 Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Dėl Savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų 
programų finansavimo 2020-2021 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties, patvirtinimo, 2019 m. rugsėjo 25 d. 
Nr. 2V-195 (1.4)

<https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/ceff04c0df8311e99681cd81dcdca52c?fbclid=IwAR3Y1KFMkqVJdQNhihqb2TtftK_VJm29AASErM%20MsE
A5G2bqX54Crk5x-ODU> 

4 Programa.  – jaunimo organizacijos veiklų visuma, apimanti veiklas, skirtas jaunimo organizacijos tikslams bei veikloms, 
numatytoms jaunimo organizacijos strateginiame veiklos plane, vykdyti ir administruoti. Jaunimo reikalų departamentas prie 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, “Dėl Jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2019–2020 metais konkurso 
nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo”, 2018 m. rugsėjo 28 d. Nr. 2V-160 (1.4)

<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/43fcd4e0c31611e8bf37fd1541d65f38>
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Atkreipiame dėmesį į tai, kad kiekvienoje savivaldybėje gali veikti tik vienas Apskritasis stalas, 

atitinkantis JPPĮ, todėl Apskritojo stalo institucinio palaikymo ir stiprinimo finansavimo konkurso 

organizavimas būtų neracionalus, kadangi kiekvienoje savivaldybėje galės būti ne daugiau kaip 

vienas pareiškėjas, galintis atitikti konkurso nuostatus. Rekomenduojame savivaldybės 

administracijai organizuoti mažos vertės viešąjį pirkimą Apskritojo stalo instituciniam 

palaikymui ir stiprinimui, kuris užtikrins:

1. jaunimo organizacijų vienijimą savivaldybėje;

2. atstovavimą jaunimo organizacijų interesams savivaldybės institucijose ir įstaigose, 

bendraujant su fiziniais ir kitais juridiniais asmenimis, savivaldybės organizacijomis, 

Lietuvos ir tarptautiniu lygmeniu;

3. savivaldybėje veikiančių jaunimo organizacijų bei jaunimo informavimą, konsultavimą, 

aktualios informacijos jiems teikimą;

4. pasiūlymų dėl jaunimo politiką įgyvendinančių savivaldybės teisės aktų tobulinimo 

teikimą savivaldybės tarybai, savivaldybės merui, savivaldybės administracijos direktoriui 

arba kitoms savivaldybės  bei valstybinėms institucijoms ir dalyvavimą rengiant jaunimo 

organizacijoms ir jaunimui aktualių savivaldybės teisės aktų projektus;

5. bendradarbiavimą su kitais viešaisiais juridiniais asmenimis jaunimo politikos formavimo 

ir įgyvendinimo klausimais savivaldybėje;

6. savivaldybėje veikiančių jaunimo organizacijų institucinių gebėjimų stiprinimą, jų veiklos 

kokybės gerinimą;

7. jaunimo pilietiškumą stiprinančių ir savanorišką veiklą skatinančių veiklų įgyvendinimą.

Siūlome iš anksto numatyti pirkimo techninę specifikaciją, už kurios įgyvendinimą būtų 

atsakingas šių paslaugų teikėjas - Apskritasis stalas. Aukščiau minimo mažos vertės viešojo 
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pirkimo organizavimu turėtų rūpintis savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigas 

einantis valstybės tarnautojas, atsakingas už jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje arba 

kitas savivaldybės administracijos paskirtas atsakingas darbuotojas. 

Raginame formuojant 2021 metų savivaldybės biudžetą atsižvelgti į šioje rezoliucijoje išdėstytus 

argumentus bei gerąsias patirtis, patvirtinti Apskritojo stalo institucinio palaikymo ir stiprinimo 

finansavimo tvarką savo savivaldybėje.

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos                                               Gabrielė Kučytė

„Apskritasis stalas“ prezidentė   

                             


