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Panevėžys 

VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA 

Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau – JRT) koordinuoja Panevėžio 

miesto savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą, stiprina bendradarbiavimą tarp viešojo ir 

nevyriausybinio sektoriaus, užtikrina jaunų žmonių dalyvavimą jaunimo politikos formavimo 

procese, nagrinėja su jaunimo politika susijusius klausimus ir teikia pasiūlymus Panevėžio miesto 

savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybai, jos komitetams ar komisijoms, Savivaldybės 

administracijai dėl jaunimo politikos, jos įgyvendinimo, jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių 

finansavimo prioritetų, bendradarbiavimo su užsienio lietuvių jaunimo organizacijomis, su jaunimo 

politikos įgyvendinimu susijusių teisės aktų projektų. 

JRT ir jos formavimas atitinka Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme ir 

kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus. JRT yra visuomeninė patariamoji institucija, 

lygybės principu sudaryta iš Savivaldybės administracijos ir / ar Savivaldybės tarybos ir Panevėžio 

miesto savivaldybės teritorijoje veikiančios Savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos, t. y. 

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ (toliau – Jaunimo organizacijų 

taryba) deleguotų atstovų (14-29 m. amžiaus). 

JRT sudaro 5 Jaunimo organizacijų tarybos deleguoti jaunimo atstovai ir 5 Savivaldybės 

tarybos nariai. JRT sudėtis per visą jaunimo atstovų dviejų metų kadencijos laikotarpį buvo ne kartą 

atnaujinta. Tokios sudėties JRT dirbo nuo tarybos sudėties patvirtinimo Savivaldybės tarybos 

posėdyje (Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. 1-171): 5 

jaunimo atstovai (Ignas Janeliūnas, Antanas Balčėtis, Joelis Valinskas, Rugilė Hokušaitė, Aurėja 

Bobelytė) ir 5 Savivaldybės tarybos nariai (Aleksas Varna, Arūnas Balčiūnas, Rimantas Narkūnas, 

Loreta Masiliūnienė, Laimutis Sėdžius). Dviejų metų jaunimo atstovų kadenciją JRT užbaigė šios 

sudėties: 5 jaunimo atstovai (Ignas Janeliūnas, Gabrielė Kučytė, Kasparas Vaičelis, Joana 

Steponavičiūtė, Domantas Katelė) ir 5 Savivaldybės tarybos nariai (Aleksas Varna, Arūnas 

Balčiūnas, Rimantas Narkūnas, Loreta Masiliūnienė, Laimutis Sėdžius). 

Panevėžio miesto savivaldybės JRT 2020 metų veiklos ataskaita atliepia laikotarpį nuo 

birželio 4 dienos iki vasario 11 dienos. 

2020 metų JRT veiklos prioritetai: 

1. Skirtingų jaunimo grupių interesų atstovavimas; 

2. Panevėžio jaunimo nevyriausybinių organizacijų ir vietos bendruomenių vaidmens 

stiprinimas jaunimo politikos įgyvendinime Panevėžio mieste; 

3. Atsakingo, aktyvaus ir veiklaus jauno žmogaus ugdymas; 

4. Tikslingos jaunimo savanorystės bei integravimosi ir pasirengimo darbo rinkai skatinimas; 



5. JRT veiklos ir kitos aktualios jaunimui veiklos viešinimas per socialines medijas ir gyvo 

kontakto metu. 

Dauguma 2020 metais numatytų veiklos prioritetų buvo sėkmingai įgyvendinti. 

I. JRT VEIKLAI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA 

JRT darbą organizavo vadovaudamasi JRT darbo reglamentu. Reguliariai organizavo 

posėdžius – šaukė juos prireikus arba vidutiniškai ne rečiau kaip kartą per du mėnesius. 2020 m. 

įvyko 9 JRT posėdžiai. JRT priimti sprendimai įforminti posėdžių protokolais. Posėdžių protokolai 

ir suformuotos rekomendacijos, pasiūlymai, pozicijos ar pan. viešinami oficialiame Savivaldybės 

internetiniame puslapyje ir JRT „Facebook“ paskyroje. 

Dėl 2020 metais visą pasaulį apėmusios koronaviruso pandemijos JRT pusę metų negalėjo 

inicijuoti gyvų posėdžių, tad dar 2020 metų pradžioje pradėti rengti posėdžiai, kurie vyko įvairiose 

Panevėžio miesto vietose bei Savivaldybėje, vėliau buvo surengti nuotoliniu būdu. 

Siekiant kokybiškų sprendimų priėmimo ir tikslingo JRT darbo, užtikrinta, jog visi nariai 

stiprintų savo lyderystės, iniciatyvumo, derybines ir kitas kompetencijas, tobulintų interesų 

atstovavimo, planavimo, bendravimo ir bendradarbiavimo, kritinio ir analitinio mąstymo, darbo 

grupėje ir kitus įgūdžius bei plėstų turimas žinias. Jaunimo atstovai ir kiti JRT nariai dalyvavo 

įvairiuose nuotoliniuose mokymuose, konferencijose, konsultacijose ir kituose renginiuose 

jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo tematika. 

Įvykdytas JRT 2020 metų veiklos įsivertinimas pagal JRT 2020 metų veiklos plane 

numatytus veiksmus ir Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

parengtas Rekomendacijas. 

2020 m. išorinį JRT veiklos vertinimą dėl tarybos veikimo ir atitikimo pagrindiniams teisės 

aktuose numatytiems reikalavimams atliko Jaunimo reikalų departamento paskirtas išorės ekspertas. 

Gautas įvertinimas, kad JRT atitinka pagrindinius Jaunimo politikos pagrindų įstatyme 

numatytus reikalavimus. 

JRT pateikė 12 pasiūlymų Savivaldybės tarybai, administracijai dėl rengiamų teisės aktų, 

projektų, susijusių su jaunimo politikos klausimais. 

2020 m. I ketv. pateikti 3 pasiūlymai Savivaldybės tarybai: 

 Dėl Panevėžio miesto savivaldybės mokinių savivaldų plėtros 2020-2022 m. programos 

patvirtinimo; 

 Dėl JRT sudėties pakeitimo; 

 Dėl pritarimo Panevėžio atviro jaunimo centro vadovo 2019 metų veiklos ataskaitai. 

2020 m. II ketv. pateikti 2 pasiūlymai Savivaldybės tarybai: 

 Dėl JRT sudėties pakeitimo; 

 Dėl pritarimo Panevėžio atviro jaunimo centro vadovo 2019 m. veiklos ataskaitai. 

2020 m. III ketv. pateikti 2 pasiūlymai Savivaldybės tarybai: 



 Dėl JRT sudėties atnaujinimo; 

 Dėl pritarimo Panevėžio miesto savivaldybės JRT 2019 metų veiklos ataskaitai. 

2020 m. IV ketv. pateikti 2 pasiūlymai Savivaldybės tarybai ir administracijai: 

 Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus Panevėžio atvirame jaunimo centre padidinimo ; 

 Dėl LMS Panevėžio mokinių savivaldų informavimo centro vykdomos moksleivių poreikių 

analizės. 

2021 m. sausio-vasario mėnesiais pateikti 3 pasiūlymai Savivaldybės tarybai ir 

administracijai: 

 Dėl jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių įtraukimo į bendruomenių ir kultūros 

jungčių vystymo prioritetą Panevėžio miesto plėtros strateginiame 2021-2027 m. plane; 

 Dėl pritarimo didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Panevėžio atvirame jaunimo centre 

kėlimui; 

 Dėl patalpų pagal patikėjimo sutartį perdavimo viešajai įstaigai „Septynios akimirkos“. 

JRT pagal išsikeltus veiklos prioritetus toliau sėkmingai inicijavo ir įgyvendino šiuos projektus 

ir veiklas: 

 Metų pradžioje tęstas bendradarbiavimas su miesto vietos bendruomenėmis bei 

jaunimo nevyriausybinėmis organizacijomis, įtraukiant jaunimą į Panevėžio miesto 

savivaldybės JRT inicijuojamos atviro darbo su jaunimu paslaugas (mobilias jaunimo 

užimtumo veiklas); 

 Užtikrintas JRT narių kompetencijos kėlimas įvairiuose mokymuose ir konsultacijose, 

siekiant kokybiško jaunimo atstovavimo savivaldos lygmeniu; 

 Tęsiama nacionalinė jaunimo savanoriškos tarnybos programa, skatinanti ilgalaikę ir 

kokybišką jaunimo savanorystę Panevėžio mieste;  

 Inicijuota ir Savivaldybės taryboje patvirtinta jaunimo užimtumo ir integracijos į 

darbo rinką 2021 metų programa. 

Galima teigti, jog Savivaldybėje inicijuojamas ir skatinamas žiniomis ir faktais grįstos 

jaunimo politikos įgyvendinimas: renkama ir atnaujinama informacija ir duomenys apie jaunimą, 

jaunimo politikos įgyvendinimą ir kokybę savivaldybės institucijose bei įstaigose. 

II. JRT VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI 

Veiklos prioritetų įgyvendinimas 

Siekiant užtikrinti rezultatyvią ir efektyvią JRT veiklą, 2020 metams buvo iškelti 5 

veiklos prioritetai. 

Pirmasis veiklos prioritetas buvo atstovauti skirtingų jaunų žmonių grupių interesams. 



Siekiant įgyvendinti šį prioritetą 2020 metų pabaigoje bendradarbiaujant su Panevėžio 

kolegija buvo atliktas jaunimo problematikos tyrimas, kurio rezultatai prisidės prie Jaunimo 

problematikos sprendimo plano atnaujinimo. 

JRT nariai yra aktyviai įsitraukę į įvairių kitų institucijų, struktūrų ir organizacijų 

veiklą, tad kokybiškai atstovauti jaunų žmonių grupių interesams buvo įmanoma. Jaunimo atstovai 

aktyviai veikia tokiose struktūrose kaip Jaunimo organizacijų taryba, miesto Švietimo taryba, 

Panevėžio Vietos veiklos grupė, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba. 

Antrasis – stiprinti Panevėžio jaunimo nevyriausybines organizacijų ir vietos 

bendruomenių vaidmenį jaunimo politikos įgyvendinime Panevėžio mieste. 

Siekiant įgyvendinti šį prioritetą ir jame nusimatytus uždavinius, savivaldybės biudžeto lėšų 

suma, skirta finansuoti Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo ir su jaunimu dirbančių 

nevyriausybinių organizacijų projektams, 2021 metais turėtų būti padidinta beveik 15 procentų. 

Projektams įgyvendinti numatoma skirti 16 000 eurų. 2021 metais vyksiančiame jaunimo ir su 

jaunimu dirbančių nevyriausybinių organizacijų projektų konkurse numatoma diferencijuoti 

Panevėžio miesto savivaldybės JNVO projektų finansavimui skiriamų lėšų sąmatą. Šiais 

minimais būdais bus siekiama užtikrinti, kad iniciatyvoms, projektams bei metinėms programoms 

lėšos būtų tikslingai paskirstytos visiems metams, o konkurse didėtų kokybiškesnis ir platesnis 

JNVO siūlomų veiklų spektras mieste. 

Pirmojo 2021 m. posėdžio metu JRT išklausė 2020 metais vykdytų jaunimo ir su jaunimu 

dirbančių organizacijų projektų ataskaitas. Siekiant užtikrinti savivaldybės biudžeto lėšomis 

finansuojamų projektų kokybę JRT ir toliau stebės įgyvendinamų jaunimo projektų kokybę ir 

teikiamą pridėtinę vertę, kiek unikalių jaunų žmonių yra įtraukiama į veiklas ir koks pokytis bus 

bėgant metams. 

Taip pat JRT ir toliau stiprino ir pagerino bendradarbiavimą su Jaunimo organizacijų 

taryba. JRT jaunimo atstovai nuolat dalyvavo Jaunimo organizacijų tarybos rengiamose 

Asamblėjose, mokymuose, Vadovų klubuose bei kitose veiklose ir jų metu ne tik domėjosi 

jaunimo nevyriausybinių organizacijų poreikiais, tačiau ir kėlė savo kompetencijas bei žinias. 

Bendradarbiaujant šiems organams buvo užtikrinamas jaunimo mobilių užimtumo veiklų 

įgyvendinimas, naujų veikimo krypčių išgryninimas bei jaunimo nevyriausybinių 

organizacijų stiprinimas. Besibaigiant 2020 metams, tradiciškai buvo inicijuojami ir nuotoliniu 

būdu organizuojami Panevėžio jaunimo apdovanojimai 2020, kurių metu buvo pastebėtos 

aktyviausios jaunimo organizacijos, įvertinti daugiausia jaunimo populiarumo ir dėmesio susilaukę 

renginiai bei iniciatyvos, nominuoti jaunimo lyderiai įvairiose srityse, o vienoje iš jų, „Metų jaunojo 

mokslininko“ kategorijoje, apdovanojimas skirtas JRT pirmininkui Ignui Janeliūnui. Taip pat, 

plečiantis jaunimo organizacijų mastui mieste, į Jaunimo organizacijų tarybą buvo pritrauktos net 

kelios naujos jaunimo organizacijos, taip užtikrinant jų aktyvų įsitraukimą į jaunimo organizacijų 

sąjungos vaidmenį mieste bei bendradarbiavimą su JRT. 

JRT nariai pritarė Jaunimo organizacijų tarybos teikiamiems siūlymams „Dėl jaunimo 

nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo nuostatų keitimo“ ir „Dėl savivaldybių jaunimo 

organizacijų tarybų institucinio palaikymo ir stiprinimo finansavimo tvarkos“. Prisidedant JRT 

2021 metų pradžioje buvo atnaujinti jaunimo nevyriausybinių organizacijų projektų 

finansavimo nuostatai. 



Be to, įgyvendinant šį prioritetą buvo toliau aktyviai tęsiamas bendradarbiavimas su 

LMS Panevėžio mokinių savivaldų informavimo centru (toliau – LMS Panevėžio MSIC). 

Kartu su LMS Panevėžio MSIC komanda užtikrintas mokinių savivaldų veiklos gerinimas bei 

tikslingas moksleivių, kaip vienos jaunimą sudarančios grupės, atstovavimas: į LMS Panevėžio 

MSIC vienijamų bendrojo ugdymo įstaigų mokinių savivaldų būrį pritrauktos net 5 naujos 

Panevėžio miesto bei rajono bendrojo ugdymo įstaigų mokinių savivaldos, su 2 sėkmingai 

atnaujintas kontaktas, o su dar 4 užmegzti bendradarbiavimo ryšiai; įvykdytas tyrimas dėl 

Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldų veiklos veiksmingumo įvertinimo; 

įvykdyta apklausa miesto bendrojo ugdymo moksleiviams dėl Panevėžio miesto vykdomų 

neformalaus vaikų švietimo (NVŠ) veiklų įvairovės ir kokybės vertinimo, o jos rezultatai pateikti 

JRT ir miesto Švietimo tarybai; atlikta Panevėžio moksleivių poreikių analizė; parengta Panevėžio 

miesto savivaldybės mokinių savivaldų plėtros 2020-2022 m. programa. 

JRT nariai pritarė LMS Panevėžio MSIC teikiamiems siūlymams „Dėl emocinės gerovės 

stiprinimo Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų bendruomenėse“ ir „Dėl lytinio 

ugdymo programos stiprinimo Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigose“. 

Šis prioritetas buvo įgyvendinimas vykdant mobilias jaunimo užimtumo veiklas, kurių 

teikėjai buvo jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos. Vietos bendruomenės aktyviai 

bendradarbiavo su jaunimo organizacijomis ir įsitraukė į jaunimo politikos įgyvendinimą 

Panevėžio mieste. 

Galima teigti, jog 2020 metais JRT itin didelį dėmesį skyrė bendradarbiavimui su 

moksleivius bei jaunimo nevyriausybines organizacijas vienijančiomis institucijomis, tad 2021 

metais numatoma skirti didesnį dėmesį į jaunimo amžiaus cenzą įeinančių studentų bei jaunų šeimų 

poreikių atliepimą bei bendradarbiavimą su šiomis dvejomis jaunimo grupėmis. 

Trečiasis – ugdyti atsakingą, aktyvų ir veiklų jauną žmogų. 

Įgyvendinant šį prioritetą buvo parengtas siūlymas Atviram jaunimo centrui (toliau – 

AJC) suteikti du papildomus etatus darbuotojams, kurie būtų atsakingi už projektų rašymą bei 

dokumentų tvarkymą, administracinį darbą, taip pat teiktų jaunimui psichologo paslaugas. 

Siūlymas buvo patvirtintas iš dalies, AJC suteiktas vienas papildomas etatas, tad atsiradus 

naujam darbuotojui bus sudarytos galimybės dar efektyviau gerinti emocinės pagalbos jaunimui 

prieinamumą, projektų rengimą bei rašymą, jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugos 

poreikio didinimą. 

Taip pat buvo palaikomas bendradarbiavimas su jaunimo nevyriausybinėmis 

organizacijomis bei vietos bendruomenėmis, įtraukiant jaunimą į JRT inicijuojamas atviro darbo 

su jaunimu paslaugas (mobilias jaunimo užimtumo veiklas). Esant tinkamoms pandeminėms 

sąlygoms, sėkmingai įvykdytos 3 mobilios jaunimo užimtumo veiklos: „Gatvės muzikos 

diena“, „Vietos bendruomenių jaunimo krepšinio turnyras“ bei „Jaunimo traukinys“. Buvo 

vykdytas bendradarbiavimas su vietos bendruomenėmis, siekiant paskatinti jaunimą įsitraukti į 

arčiausiai jo esančią aplinką, užtikrinant jų turiningą laisvalaikį, ugdymą(si) ir socialinę integraciją, 

įgalinant juos aktyviai veikti savo gyvenamojoje teritorijoje. 

Apibendrinant galima teigti, jog pavyko užtikrinti ir tęsti darbo formų su jaunimu plėtrą 

Panevėžio mieste, ugdyti aktyvų ir veiklų jauną žmogų, toliau sėkmingai tęstos darbo su jaunimu 



formos: darbas su jaunimu gatvėje ir atviras darbas su jaunimu ne institucinėje aplinkoje (mobilios 

jaunimo užimtumo veiklos). 

Ketvirtasis – skatinti tikslingą jaunimo savanorystę ir integravimąsi bei pasirengimą 

darbo rinkai. 

Šis prioritetas 2020 metais buvo itin aktyviai įgyvendinamas. JRT aktyviai prisidėjo prie 

tolimesnio Jaunimo savanoriškos tarnybos modelio plėtojimo ir viešinimo mieste. 2020 m. 

gruodžio 29 d. posėdžio metu pritarta finansavimo skyrimui jaunimo savanorišką veiklą 

organizuojančiai organizacijai.  

JRT siekė užtikrinti reikiamų sąlygų jaunimo integravimuisi į darbo rinką sudarymui, 

atsižvelgiant į labiausiai jaunimo išreikštą poreikį. Siekiant didinti jaunų žmonių užimtumą, JRT, 

užuot organizavusi praėjusių metų projektą „Vasaros praktika“, inicijavo jaunimo užimtumo ir 

integracijos į darbo rinką 2021 metų programą, kuri patvirtinta Savivaldybės tarybos 2020 m. 

lapkričio 26 d. sprendimu Nr. 1-335. Įgyvendinat šią programą bus siekiama pagerinti jaunimo 

profesinio orientavimo kokybę ir užimtumą vasaros laikotarpiu, jaunimui bus sudarytos galimybės 

tapti darbo rinkos dalyviais, gauti darbo užmokestį ir integruoti save darbo rinkoje konkrečiai 

apibrėžtą laikotarpį. 

Penktasis – viešinti JRT veiklą ir kitą aktualią jaunimui veiklą per socialines medijas 

ir gyvo kontakto metu. 

JRT nariai savo veiklą tiek JRT vardu, tiek asmeniškai aktyviai viešino JRT „Facebook“ 

paskyroje bei rengė straipsnius naujienų portalams. 2020 metų pradžioje bendrojo ugdymo 

įstaigose vykusių JRT posėdžių metu moksleiviai buvo gyvo kontakto metu supažindinami su 

JRT veikla, o perėjus į nuotolį buvo suaktyvintas JRT veiklos viešinimas socialiuose tinkluose, 

dažniau pradėta kelti jaunimui aktuali informacija. 2020 metais JRT „Facebook“ paskyra pasiekė 

beveik 1000 sekėjų, tad galima teigti, jog JRT veiklos žinomumas auga. 

JRT 2020-2021 metų veiklos plane numatytas uždavinys siekti sukurti jaunimui skirtą 

platformą, kurioje būtų nuolat atnaujinama ir reguliariai keliama informacija apie jaunimo 

aktualijas, vykstančius renginius, projektus, organizacijas ir kitus svarbius dalykus, nebuvo 

neįgyvendintas, išsiaiškinus, jog tam šiuo metu nėra realių galimybių numatyti lėšų tiek pačios 

platformos sukūrimui, tiek tolimesniam jos išlaikymui bei administravimui. Šį uždavinį numatoma 

toliau spręsti 2021 metų pabaigoje. 

III. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO JRT VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS 

Pagrindiniai 2021 metų JRT veiklos prioritetai numatomi šie: 

1. Psichinės sveikatos priežiūros stiprinimas, emocinės pagalbos prieinamumo užtikrinimas; 

2. Darbo su jaunimu formų plėtra – atviras darbas su jaunimu, darbas su jaunimu gatvėje, 

jaunimo informavimas ir konsultavimas; 

3. Jaunimo užimtumo skatinimas – savanorystė, integravimasis į darbo rinką; 

4. Vietos bendruomenių ir jaunimo nevyriausybinių organizacijų vaidmens stiprinimas; 



5. Aktyvesnė JRT komunikacija socialiniuose tinkluose, įgyvendintų veiklų ir jų rezultatų 

viešinimas, ypač tų, kurie svarbūs kiekvienam jaunuoliui; siekis JRT veiklą viešinti gyvo 

kontakto metu; 

6. Aktyvesnis jaunimo įtraukimas į sprendimų priėmimą – Savivaldybės administracijoje 

rengiamų direktoriaus įsakymų ir Savivaldybės tarybos sprendimų projektų vizavimas. 

Panevėžio miesto savivaldybės 

Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas Ignas Janeliūnas 



 
PANEVĖŽIO JAUNIMO ORGANIZACIJŲ SĄJUNGA 

„APSKRITASIS STALAS“ 
______________________________________________________________________ 

 
Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ XXXIX-oji neeilinės asamblėjos 
darbotvarkė: 
 
1. Dėl asamblėjos darbotvarkės patvirtinimo; 
2. Dėl asamblėjos pirmininko patvirtinimo; 
3. Dėl asamblėjos sekretoriaus patvirtinimo; 
4. Dėl balsų skaičiavimo komisijos patvirtinimo; 
5. Dėl SJRT veiklos ataskaitos tvirtinimo; 
6. Dėl PAS narių priėmimo: 
6.1. Dėl VŠĮ „Septynios akimirkos“ prašymo tapti PAS nare 
7. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos narių rinkimų: 
7.1. Dėl Aurėjos Bobelytės kandidatūros  
7.2.  Dėl Igno Janeliūno kandidatūros; 

7.3. Dėl Domanto Katelės kandidatūros; 

7.4. Dėl Irvydos Tamošiūnienės kandidatūros; 

7.5. Dėl Kasparo Vaičelio kandidatūros; 

7.6. Dėl Adomo Židonio kandidatūros; 

8. Dėl PAS Valdybos nario rinkimų; 

8.1. Dėl Igno Janeliūno kandidatūros; 

9. Kiti klausimai 

 
 
 

 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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Juridinių asmenų registre 
Kodas 248248630 

„Swedbank“, AB 
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ASMENINĖ INFORMACIJA Kasparas Vaičelis  

 

  

Kaštonų 2-44 35193, Panevėžys Lietuva 

 +37068125725        

 k.vaicelis@gmail.com  

Lytis vyras | Gimimo data 26/01/1995 | Pilietybė Lietuvis  

 
 

DARBO PATIRTIS 
  

 

 
IŠSILAVINIMAS IR 

KVALIFIKACIJA   
 

 
ASMENINIAI GEBĖJIMAI 

  
 

2016.01.10 – 2016-.10.06 

 

 

 

 

.2018.07.10 - 2018.09.10 

 

 

2016.11.02 – 2018.03.12 

 

 

 

2018.03.15  - 2019.05.03 

 

2019.05.20 iki 2020.01.06 

 

2019.05.06 iki dabar 

 

2020.07.01 iki dabar  

 

 

Savanoris 

Asosiacija Alba Katalonia Ispania  

Per savo 9 mėnesius savanorystės dirbau su sutrikusio intelekto žmonėmis. Per šį laiką įgytos 
kompetencijos:   įvertintinti neįgalių žmonių poreikius,nustatyti prioritetus, teikti įvairių rūšių asmens 
higienos paslaugas. 
 
Darbo praktika Erasmus + Italijoje organizacijoje ,,Villa Mele RSSA“ su senjorais. 
 
Panevėžio Jaunuolių dienos centras  
Darbas su sutrikusio intelekto jaunimu nuo 18 metų, teikianti dienos socialinės globos, neformalaus 
švietimo ir bendrąsias socialines paslaugas. 
 
 
AQ Wiring systems. 
 
 
Panevėžio Atviras jaunimo centras. Jaunimo darbuotojas 
 
Panevėžio socialinių paslaugų centras.  Socialinis darbuotojas darbui su šeimomis. 
. 
Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ biuro vadovas  

 

2002.09.01-2014.05.31 

 

2019.03.01-2019.06.05 

 

2014.09.01-2019-06-27 

 

Panevėžio 5- oji gimnazija  vidurinis išsilavinimas.  

Pedagoginių-psichologinių žinių kursai. (180 akad.val.) 

Panevėžio kolegija ( socialinis darbas ), profesinis bakalauras. 

 

Gimtoji kalba Lietuvių 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/villamelerssa/
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Motyvacinis laiškas 
  

 

 

  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  
Bendravimas 

žodžiu  
Informacijos 

pateikimas žodžiu   

Anglu B2             B2 B2 B2 B2 

 

Ispanu A2 A1 A2 A1 A2 

 

 Lygmenys: A1/A2: pradedantis vartotojas  -  B1/B2: pažengęs vartotojas  -  C1/C2: įgudęs vartotojas 
Bendrieji Europos kalbų metmenys 

Bendravimo gebėjimai Moku bendrauti su įvairiais žmonėmis, lengvai užmezgu kontaktą savanorystės metu teko bendrauti 
su įvairių tautybių žmonėmis. 

Pageidaujamoms pareigoms 
reikalingi gebėjimai 

Esu atsakingas, komunikabilus, greitai mokausi naujų dalykų. 

Skaitmeninė kompetencija Microsoft office 

 Esu ilgametis jaunimo organizacijų narys. Pats užaugau Lietuvos skautijoje. 
Dabar esu Lietuvos skautijos tarybos narys, bei vaikų vadovas. Savanoriauju su 
vaikais ir jaunimu. Buvau Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos vadovas, 
valdybos narys,  kontrolės komisijos narys. Dabar esu jaunimo organizacijų 
sąjungos ,, Apskritasis stalas“ biuro vadovas. Jaunimo organizacijos padėjo man 
įgyti šias kompetencijas: 

• Neformalaus švietimo; 

• Tinkamo bendravimo su vaikais ir jaunimu; 

• Administracinio darbo; 

• Organizacijos tinkamo atstovavimo; 

• Jaunimo politikos pagrindų išmanymo. 
Noriu tapti Panevėžio miesto jaunimo reikalų tarybos nariu, nes tikiu jog galiu įdėti 
indėlį į Panevėžio miesto jaunimo gerovę.  Mano intereso grupė yra mažiau 
galimybių turintis jaunimas. Kaip socialinis darbuotojas dirbantis su šeimomis bei 
jaunimu žinau šios grupės problematiką ir esu pasiryžęs atstovauti jų interesą, 
ieškoti šios jaunimo grupės problemų sprendimo būdų Panevėžio mieste.  
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ASMENINĖ INFORMACIJA Irvyda Tamošiūnienė  

  

 Žemaičių 37-41, LT-36118, Panevėžys, Lietuva 

 +37069090301        

 irvyda@gmail.com  

Lytis moteris | Gimimo data 02/11/1993 | Pilietybė Lietuvė  

 
 

DARBO PATIRTIS 
  

 

 

IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA   

 

 

ASMENINIAI GEBĖJIMAI 
  

 

 

 

 

 

2014-05-01- iki 2016-07-01 

 

 

2013-02-01- iki dabar 

 

 

2020-08-01- iki dabar 

Č.Tarulio individuali įmonė. 

• Barmenė – maisto paruošėja.   
 
Krašto apsaugos savanorių pajėgos.  

• Pėstininkas – gelbėtojas  
 

Konditerijos kepykla „Tamošiuko tortai ir saldėsiai“  
• Savininkė 

• Konditerė.   

2000-09-01 iki 2012-06-30 

 

2012-09-01 iki 2014-06-30  

 

2014-04-01 iki 2014-04-14 

 

 

2015-09-01 iki 2016-06-30  

 

   

 
Panevėžio „Minties“ gimnazija. Vidurinis išsilavinimas  

) 

 

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras. Virėjo kvalifikacija.  

 
Pirmosios pagalbos kursai (180 akad.val.) 
 
Panevėžio verslo ir paslaugų mokykla. Konditerio kvalifikacija.  

Gimtoji kalba Lietuvių kalba. 

  

Bendravimo gebėjimai   

▪ Bendravimo gebėjimus tobulinau dirbdama pardavimų srityje.  

▪ Dalyvaudama Panevėžio mamų bendruomenės „Mamos varom kavos“ veikloje bendravau ir 
bendradarbiavau su įvairių socialinių grupių žmonėmis.   

Organizaciniai ir vadovavimo 
gebėjimai 

▪ Organizuotos veiklos su komanda  Panevėžio mamų bendruomenėje „Mamos varom kavos“. 

Pageidaujamam darbui reikalingi 
gebėjimai 

▪ Atsakingumas 

▪ Komunikabilumas 

▪ Jaunų šeimų problematikos išmanymas Panevėžio mieste. 
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Motyvacinis laiškais 
  

 

Panevėžio Jaunimo reikalų taryboje noriu atstovauti jaunų šeimų ir mamų balsą. 
Visada stengiuosi 100%  atlikti man pavestas užduotis, mokausi ir tobulėju. 
Auginu dvi dukrytes, esu Panevėžio mamų bendruomenės „Mamos varom kavos“ aktyvi narė. 
Žinau problemas su kuriomis susiduria jaunos šeimos Panevėžyje ir esu pasiryžusi ieškoti šių problemų 
sprendimo būdų. 
Bendrauju su jaunomis šeimomis, visada išsakau savo nuomonę, nebijau diskutuoti. 
Esu pasiruošusi šiam darbui ir noriu, jog jaunos šeimos būtų išgirstos.  
Jaunos šeimos privalo turėti savo atstovą jaunimo taryboje, nes tikiu, jog Panevėžys yra jaunimo ir 
jaunų šeimų miestas.  
Dėkoju už galimybę pasisakyti.  

Darbo kompiuteriu gebėjimai ▪ Gerai moku naudotis Microsoft Office™ programa. 
 

Vairuotojo pažymėjimas ▪ B kategorija 



A P I E  M A N E

Penktus metus veikiu
Lietuvos jaunimo
organizacijų sektoriuje,

kuriame teko išbandyti ir
tarptautines galimybes bei
čia sukaupiau nemažai įvairių
patirčių bei kompetencijų.

Verbalinė ir neverbalinė komunikacija
Vadovavimo įgūdžiai bei darbas komandoje
Nacionalinės politikos ir jaunimo politikos
išmanymas
Kritinis mąstymas ir šaltas protas kritinėse situacijose
Puikus viešasis kalbėjimas
Geri rašymo įgūdžiai
Anglų kalba (C1)

Į G Ū D Ž I A I

Panevėžio liberalus jaunimas
Pirmininkas
2017 KOVAS  - 2017 RUGPJŪTIS

Vadovavimas skyriaus darbui, jaunų žmonių veiklos
įprasminimas kuriant produktą. Gautas projektinis
finansavimas iš Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo
organizacijų stiprinimui skirto biudžeto, mažos finansinės
vertės projekto įgyvendinimas ir administravimas. 

V I S U O M E N I N Ė  V E I K L A

Panevėžio 5 - oji gimnazija
Vidurinis išsilavinimas
2013 RUGSĖJIS  - 2017 RUGPJŪTIS

I Š S I L A V I N I M A S

K O N T A K T A I

Mob. nr. 869050117

El. paštas
domantaskatele@gmail.com

www.facebook.com/domant
as.katele

DOMANTAS KATELĖ

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga "Apskritasis
stalas"

Valdybos narys
2017 BALANDIS - 2018 BIRŽELIS

Jaunimo organizacijų interesų atstovavimas regioniniu ir
nacionaliniu mastu, dalyvavimas dvišaliuose ir trišaliuose
instituciniuose susitikimuose. Gautas finansavimas iš Jaunimo
reikalų departamento organizuoto regioninių jaunimo
organizacijų tarybų stiprinimui skirto finansavimo. Darbas prie
dviejų metų trukmės projekto įgyvendinimo, kuriam buvo
skirta daugiau negu 10 tūkstančių eurų metinis finansavimas.

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir
politikos mokslų institutas
Politikos mokslų bakalauras
2018 RUGSĖJIS - DABAR



Lietuvos liberalus jaunimas
Valdybos narys
2019 VASARIS - 2020 VASARIS

Užimamos pareigos vykdomajame organe, Darbas su jaunais
žmonėmis visoje Lietuvoje, tiesioginis bendravimas su
interesantais. Darbas su Jaunimo reikalų departamentui
teiktos ir laimėtos dviejų metų trukmės projekto
įgyvendinimu.

Lietuvos liberalus jaunimas
Tarybos pirmininkas
2020 VASARIS - 2021 VASARIS

Vadovavau Tarybos darbui, siekiau geriausio įmanomo
rezultato išnaudodamas visų Tarybos narių potencialą.

Pagrindinė veikla - kurti naujus arba atnaujinti senus
organizacijos vidaus veiklą reglamentuojančius dokumentus. 

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba
Valdybos narys
2019 BALANDIS - DABAR

Nacionalinių jaunimo organizacijų interesų atstovavimas
valstybės lygmeniu veikiant vyriausybinio lygmens darbo
grupėse, komisijose, derinant interesus susitikimuose. Darbas
stiprinant savivaldybės jaunimo reikalų tarybas visoje lietuvoje
atliekant veiklos standartus ir gerinant sąlygas bei veiklos
kokybę.

Planas chuliganas
Klientų aptarnavimo vadybininkas
2019 GEGUŽĖ - 2019 LAPKRITIS

Darbas su daugybe projektų vienu metu, Bendravimas su
klientais telefonu ir raštu, didelių informacijos kiekių
apdorojimas.

D A R B O  P A T I R T Y S

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Projektų vadovas
2020 SAUSIS - 2020 LAPKRITIS

Darbas su dviem skirtingais projektais LR Seimo rinkiminiu
laikotarpiu, darbas su vidine ir išorine komunikacija, pozicijų
derinimas, bendravimas su ypatingai aukštas pareigas
užimančiais Lietuvos politikais.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Skyriaus sekretorius
2020 SAUSIS - 2021 KOVAS

Skyriaus darbo administravimas, posėdžių organizavimas,
sekretoriavimas.

Panevėžio jaunimo reikalų taryba
Tarybos narys
2018 KOVAS - DABAR

Darbas atstovaujant jaunimo interesus savivaldybės lygiu,

Interesų derinimas bei tarpinstitucinis bendradarbiavimas. 

K I T O S
P A T I R T Y S

Jaunimo reikalų
departamento laimėtų
projektų įgyvendinimas
nacionaliniu ir regioniniu
mastu.

Panevėžio miesto
savivaldybei teiktų ir
laimėtų projektų
įgyvendinimas ir
administravimas
vadovaujant JNVO.

Projektinių paraiškų
vertinimas Panevėžio
miesto savivaldybėje -

finansavimo skyrimas,
pastabų teikimas.
Darbas prie projektinės
paraiškos teikimo jaunimo
reikalų departamentui
veikiant tiek nacionalinėje,

tiek regioninėje
organizacijoje.

Empirinės analizės
rengimas ir vykdymas
savivaldybės lygmeniu
rengiant rengiant
projektinę paraišką.

Darbas Jaunimo
tarptautinio
bendradarbiavimo
agentūros valdyboje
vertinant įgyvendintų
projektų pasiektus
rezultatus.
Darbas vienoje didžiausių
Lietuvos partijų rinkiminiu
laikotarpiu.

Darbas su dabartinės
Seimo Pirmininkės V.

Čmilytės-Nielsen rinkimine
kampanija.

Nacionalinės politikos
apžvalgų rašymas IQ
žurnale.

Teisėkūros stebėsena ir
analizė bei tinkamų
strategijų parinkimas
siekiant įgyvendinti
politinius pokyčius
nacionaliniu lygiu.



Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ Asamblėjai 

Motyvacinis laiškas 

 

Mieli jaunimo organizacijų atstovai, kolegos, bendražygiai, 

Esu Domantas Katelė. Gimiau ir užaugau Panevėžyje, čia baigiau Panevėžio 5-ąją gimnaziją, po 

to persikėliau į Vilnių. Sostinėje studijuoju politikos mokslus Vilniaus universitete, esu 3 kurso 

studentas. Jau ilgą laiką veikiu jaunimo organizacijų sektoriuje, todėl esu tikras, kad galėčiau 

atnešti naudos ir Panevėžio jaunimo politikos srityje aktyviai veikdamas savivaldybės jaunimo 

reikalų taryboje. 

Savo kelią jaunimo nevyriausybinių organizacijų sektoriuje pradėjau Panevėžio liberaliame 

jaunime. Šioje organizacijoje man teko pereiti per visą struktūros grandinę, kol galiausiai tapau 

Panevėžio liberalaus jaunimo pirmininku. Dar vadovaujant šiai organizacijai kartu su bičiuliais 

atkūrėme Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungą „Apskritąjį stalą“. Tai leido man nuodugniau 

susipažinti su savivaldybės lygiu vykstančiais procesais, kurie yra orientuoti į jaunimo politiką. 

Džiaugiuosi turėjęs progą prisidėti prie geresnės jaunimo kasdienybės kūrimo. 

Persikėlęs į Vilnių pradėjau eiti ir Lietuvos liberalaus jaunimo valdybos nario pareigas. Buvau 

atsakingas už narių švietimą ir politinį atstovavimą. Tuo metu gavau progą veikti nacionaliniu 

lygiu. Gavau progą išsiaiškinti skirtingus jaunimo politikos vykdymo modelius ir valstybės 

lygiu. Tai sudarė man galimybę ugdyti skirtingas savo kompetencijas, be kita ko, atiduoti duoklę 

savo motininei organizacijai. 

Ypatingai džiaugiuosi turėjęs galimybę kandidatuoti į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 

valdybą. Per Asamblėją sulaukiau jaunimo organizacijų pasitikėjimo. Taip prasidėjo mano dviejų 

metų kadencija kaip Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos valdybos nario, kuri šiemet, deja, 

pasibaigs. Veikdamas valdyboje visada turėjau kelis aiškius prioritetus, ties kuriais buvau 

pasiruošęs dirbti. Bičiuliai kolegialiame valdymo organe man pasiūlė tapti atsakingu už 

organizacijos politinius procesus ir jų krypties nustatymą bei vykdymą bei veiklą krašto 

apsaugoje. Džiaugiuosi galėdamas pasakyti, kad per šią kadenciją pavyko nuveikti nemažai 

gražių dalykų viso jaunimo labui. 



Patirtį kaupiu ir veikdamas profesinėje srityje. 2020 metų pradžioje pradėjau darbą Lietuvos 

Respublikos liberalų sąjūdyje. Čia teko garbė prisidėti prie dabartinės Lietuvos Respublikos 

Seimo pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen rinkiminės kampanijos. Strateginė mūsų 

partnerystė jau dabar neša naudą abiem pusėms. Po rinkimų Seimo pirmininkė pasiūlė man 

prisijungti prie jos visuomeninių patarėjų komandos bei patarti jai jaunimo ir jaunimo politikos 

klausimais. 

Visai neseniai nusprendžiau pasukti kiek toliau nuo sprendimų priėmimo, tačiau, panašu, kad 

būsiu dar arčiau politikos. Nusprendžiau save išbandyti ir politikos apžvalgininko amplua. 

Pradėjau darbą IQ žurnale, kuriame bus talpinamos mano analizės, kurios bus orientuotos į 

nacionalinę politiką. 

Mieli bičiuliai, tikiuosi, kad anksčiau išvardytos mano patirtys Jus įtikino, kad esu pasiruošęs ne 

tik moraliai, tačiau ir kompetencijų prasme atstovauti jaunimo poreikius Panevėžio mieste. Su 

amžiumi ateina kitas požiūris į naujas pareigas. Nežadu Jums nuverstų kalnų, negaliu prižadėti ir 

grandiozinių permainų. Esu pasiruošęs atstovauti kiekvienam jaunam žmogui Panevėžyje. 

Pažadu aktyviai dirbti siekdamas užtikrinti didesnes galimybes jaunimui ir jaunimo 

organizacijoms. 

Esu įsitikinęs, kad institucinės atminties užtikrinimas yra itin svarbus siekiant kryptingo, faktais 

ir žiniomis grįsto jaunimo balso atstovavimo Panevėžio mieste. Būčiau ne tik dėkingas už Jūsų 

pasitikėjimą, tačiau ir pasiruošęs jį pateisinti aktyviu, kompetentingu ir stropiu darbu Panevėžio 

miesto savivaldybės jaunimo reikalų taryboje. 

 

 

Domantas Katelė 



Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ Asamblėjai 

 

MOTYVACINIS LAIŠKAS 

Aš, Aurėja Bobelytė, siekiu užimti Panevėžio miesto Jaunimo reikalų tarybos (PJRT) 

narės poziciją. PJRT nare jau teko būti išrinktai 2018 m., tačiau vėliau atsistatydinau tiek dėl 

asmeninių priežasčių, tiek dėl to, jog nebemačiau veiklos prasmės ir savo pačios vietos tokioje 

situacijoje, kokia buvo. Visgi sugrįžti nusprendžiau dėl atsigavusio asmeninio noro veikti bei iš 

arčiau dalyvauti sprendimų priėmimo, kūrimo procesuose. 

Esu sukaupusi sąlyginai nemažai patirties jaunimo politikos srityje, kurioje jau veikiu, 

ko gero, 4 metus. Prieš keletą metų pirmininkavau Lietuvos moksleivių sąjungos Panevėžio 

padaliniui; porą kartų buvau Panevėžio liberalaus jaunimo valdyboje, dabar – revizorė; 

savanoriavau tinkle „Žinau, ką renku“; teko pabuvoti PAS kontrolės komisijoje; taip pat ne visą 

kadenciją užėmiau JRT narės poziciją. O 2020 m. buvo pradėtas kurti kultūrinis, meninis projektas 

„Fazė“, kurio vystymas šiek tiek buvo ir apstingęs, bet yra planų plėtoti. Ankstesnė veikla neturėtų 

kelti abejonių dėl mano pajėgumo veikti JRT. 

Žmogaus charakteristika ir būdas taip pat svarbūs niuansai, norint užimti tarybos nario 

vietą. Laikau save kaip racionalų, ryžtingą, noriai bendraujantį ir entuziastingą žmogų, kuris mėgsta 

kartkartėmis parizikuoti ir patestuoti ribas (bandyti pajudinti status quo). Tačiau vis kitam žmogui, 

tos savybės vis kitaip atrodo, todėl mano išvardinta charakteristika gali būti hiperbolizuota arba 

kažkam net nerealistiška. Visgi esminės žmogaus vertybės ir savybės išryškėja veikiant. 

Galų gale manau, kad esu pakankamai kompetentinga užimti šias pareigas, tačiau tai 

nuspręsite jau Jūs, gerbiama Asamblėja. 

 

 

Aurėja Bobelytė 



AURĖJA  BOBELYTĖ

 

Racionalumas, veiklumas,
komunikabilumas, entuziastingumas.

ASMENINĖS  SAVYBĖS

2017 LMS Panevėžio MSIC savanorė
2017 Panevėžio liberalaus jaunimo
narė
2017 LMS Panevėžio MSIC pirmininkė
2017 LMS valdybos narė
2017 Panevėžio jaunimo organizacijų
sąjungos „Apskritasis stalas“ kontrolės
komisijos narė
2017 Panevėžio liberalaus jaunimo
valdybos narė
2018 Panevėžio m. savivaldybės
jaunimo reikalų tarybos savanorė
2018 „Žinau, ką renku“ tinklo
savanorė
2019 Panevėžio JRT narė (ne visa
kadencija)
2020 projekto „Fazė“ kūrėja
2021 PLJ revizorė

VE IKLA

Tel. nr. +370 611 80962

El. paštas 
aurejabobelyte@gmail.com

KONTAKT INĖ  INFORMACIJA

2017-dabar Panevėžio Juozo
Balčikonio gimnazija

I ŠS I LAV IN IMAS

KALBOS

Lietuvių k. - gimtoji
Anglų k. B2



A P I E  M A N E

Trejus metus veikiu Lietuvos
jaunimo organizacijų
sektoriuje, kuriame
sukaupiau nemažai įvairių
patirčių bei kompetencijų

Vadovavimo įgūdžiai bei darbas komandoje
Regioninės jaunimo politikos išmanymas 
Renginių ir akcijų organizavimas 
,,Partizaninio" marketingo išmanymas 

Į G Ū D Ž I A I

Panevėžio liberalaus jaunimas
Pirminikas

Esu atsakingas už skyriaus žmogiškuosius išteklius 
Koordinuoju skyriaus narių darbus 
Suorganizuotas ,, Aktų dalinimas " kurio metu reikėjo
atstovauti jaunimą regioninėje ir nacionalinėje
spaudoje/televizijoje

GRUODIS 2019 - SAUSIS 2021 

V I S U O M E N I N Ė  V E I K L A

ADOMAS ŽIDONIS

Vilniaus g. 16-2,

Panevėžys 

ado.zidonis@gmail.com

+37069185114

K O N T A K T A I

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga "Apskritasis
stalas" 

Kontrolės komisijos pirmininkas

Pastoviai stebiu PAS valdybos ir pirmininko darbų
teisėtumą 

Užtikrinu, kad Panevėžio miesto savivaldybės
jaunimo reikalų taryba dirbtų vadovaudamasi darbo
reglamentu
Protokoluoju kontrolės komisijos posėdžius 

VASARIS 2019 - BIRŽELIS 2020

Lietuvos liberalus jaunimas 

Tarybos narys

Prisidedu prie naujų organizacijos veiklą
reglamentuojančių dokumentų kūrimo

VASARIS 2020 - VASARIS 2021 



Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga "Apskritasis
stalas" 

Valdybos narys 

Prisidedu prie renginių organizavimo
Užtikrinu, kad viskas vyktų pagal įstatus
Esu atsakingas už reglamentų, pozicijų, rezoliucijų
rašymą
Atstovauju PAS LiJOTo renginiuose
Įgyvendinu jaunimo reikalų departamento prie
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektą
,,PAS su Panevėžio jaunimu"

BIRŽELIS 2020 - DABAR

Panevėžio 5-toji gimnazija 

 2018 rugsėjis - dabar 

I Š S I L A V I N M A S



Motyvacinis laiškas  
 

Esu Adomas Židonis, kandidatuoju į Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos ,,Apskritasis 
stalas” valdybą. Šiuo metu mokausi 11 klasėje ir NVO sektoriuje esu apie 3 metus. Atsikūrus 
PAS tapau organizacijos biuro nariu. Vėliau tęsiau savo veiklą PAS ir 2019 metų vasarį 
tapau kontrolės komisijos nariu. Per daugiau nei metus kontrolės komisijoje išmokau teisinio 
raštingumo, kurį panaudojau ir būdamas PAS valdybos nariu, taip užtikrinamas skaidrų PAS 
darbų vykdymą. Taip pat buvau Panevėžio liberalaus jaunimo pirmininkas ir būdamas 
organizacijoje daugiau negu 3 metus įgavau daug skirtingų ir kryptingai organizacijos veiklai 
būtinų kompetencijų. Stipriausiomis savo pusėmis laikau lyderystę, taip pat gerai suprantu 
regioninę jaunimo politiką, o nuo atėjimo į JNVO sektorių -  ilgą laiką dirbau marketingo 
srityje. Esu įsitikinęs, kad mano patirtis jaunimo politikoje užtikrins kokybišką SJRT tikslų 
vykdymą. 



A P I E  M A N E

Esu aktyvus, atsakingas,
motyvuotas žmogus,
siekiantis mums visiems
matomų ir reikšmingų
pokyčių. Jau ketvirtus metus
veikdamas jaunimo politikos,
JNVO bei visuomeniniame
sektoriuose sukaupiau
nemažai patirties ir žinių,

kurios nuolat prisideda prie
tolimesnio tobulėjimo ir
asmenybės augimo.

Ramygalos g. 114-20,

Panevėžys, LT-36225,

Lietuva

ignasjan2@gmail.com

+37062578438

https://www.linkedin.com/i
n/ignas-janeliūnas-jbg

https://www.facebook.com/i
gnas.janeliunas.17/

K O N T A K T A I

Sukaupta patirtis ir žinios apie vietos, regioninę bei
nacionalinę jaunimo politiką ir jos formavimą
Darbas komandoje bei bendrų renginių ir iniciatyvų
organizavimas
Kokybiškas projektų rašymas, rengimas ir
įgyvendinimas
Puikūs viešojo kalbėjimo bei vadovavimo įgūdžiai
Geri anglų kalbos rašymo ir skaitymo įgūdžiai
Aukšti pasiekimai mokslo srityse, gimnazijos bei
miesto vardo atstovavimas nacionaliniu mastu
Kritinis mąstymas ir analitiniai sugebėjimai
Geri darbo su Microsoft Office programų paketu
įgūdžiai

Į G Ū D Ž I A I

Panevėžio "Žemynos" progimnazija
RUGSĖJIS 2010 - BIRŽELIS 2018

Panevėžio muzikos mokykla
Pagrindinio muzikinio ugdymo programa
Džiazo skyriaus mušamųjų instrumentų specialybė
RUGSĖJIS 2014 - BIRŽELIS 2020

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija
RUGSĖJIS 2018 - DABAR

Panevėžio ekonomikos ir verslo akademija
SPALIS 2019 - GEGUŽĖ 2020

ISM universiteto Verslumo klubas
SPALIS 2020 - DABAR

Jaunųjų politologų mokykla
GRUODIS 2020 - DABAR

I Š S I L A V I N I M A S

IGNAS JANELIŪNAS



K I T O S
P A T I R T Y S  I R
P R O J E K T A I

Panevėžio miesto
savivaldybei teiktų
projektų administravimas
ir sėkmingas
įgyvendinimas
Jaunimo atstovavimas
miesto bei regiono mastu,

dalyvavimas darbo
grupėse, komisijose,

tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
stiprinimas
Darbas ir dalyvavimas
Panevėžio miesto plėtros
2021 - 2027 metų
strateginio plano kūrime
su viešojo sektoriaus ir
bendruomenės įtraukimo
darbo grupe
Siūlymų ir su jaunimo
politika susijusių teisės
aktų teikimas
Savivaldybei bei jos
institucijoms, siekiant
užtikrinti tinkamą
jaunimo politikos
formavimą mieste
Projektinių paraiškų
vertinimas Panevėžio
miesto savivaldybejė,

pastabų ir pasiūlymų
teikimas
Dalyvavimas Panevėžio
miesto savivaldybės
Neformaliojo vaikų
švietimo programų
vertinimo komisijoje,

pastabų teikimas
Jaunimo užimtumo ir
integracijos į darbo rinką
Panevėžio miesto
savivaldybėje inicijavimas,
sėkmingai gautas
finansavimas

V I S U O M E N I N Ė  V E I K L A

Panevėžio Vietos veiklos grupė
Valdybos narys
RUGPJŪTIS 2020 - DABAR

Jaunimo Europos komanda
Narys
RUGPJŪTIS 2020 - DABAR

Politikos stebėsenos tinklas "Žinau, ką renku"

Panevėžio regiono narys
BIRŽELIS 2020 - DABAR

Panevėžio miesto savivaldybės Jaunimo reikalų taryba
Tarybos pirmininkas
BIRŽELIS 2020 - DABAR

Lietuvos moksleivių sąjungos Panevėžio mokinių
savivaldų informavimo centras MSIC
Regioninės jaunimo politikos ir darbo su mokinių
savivaldomis koordinatorius
Atsakingas projektų vykdytojas

Panevėžio miesto savivaldybės Švietimo taryba
Tarybos narys
SPALIS 2019 - VASARIS 2021

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga   

 "Apskritasis stalas" - PAS
Biuro narys
GEGUŽĖ 2019 - SPALIS 2019

Baltosios pirštinės
Panevėžio miesto bei Panevėžio rajono savivaldybių
koordinatorius
BALANDIS 2019 - BIRŽELIS 2019

Panevėžio miesto savivaldybės Jaunimo reikalų taryba
Tarybos narys
 VASARIS 2019 - BIRŽELIS 2020

Lietuvos moksleivių sąjungos Panevėžio mokinių
savivaldų informavimo centras MSIC
Padalinio savanoris
BALANDIS 2018 - SPALIS 2019



Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ 

XXXIX-ajai Neeilinei Asamblėjai 

MOTYVACINIS LAIŠKAS 

2021-02-17 

Panevėžys 

 Sveiki, jaunimo nevyriausybinių organizacijų atstovai bei delegatai. Aš, Ignas Janeliūnas, 

kreipiuosi į Jus visus, kandidatuodamas antrajai kadencijai į Panevėžio miesto savivaldybės 

Jaunimo reikalų tarybą, norėdamas ir toliau tęsti JRT nario pareigas bei prisidėti prie jaunimo 

gerovės kūrimo mūsų gimtajame mieste. 

Savo aktyvią visuomeninę veiklą pradėjau pakankamai anksti, dar mokydamasis 

progimnazijoje. Įsitraukiau į kupiną veiksmo ir nuotykių jaunimo nevyriausybinių organizacijų 

gyvenimą, į įdomią ir prasmingą visuomeninę veiklą Panevėžio mieste. Tarp jaunimo įvairiose 

veiklose sukuosi jau ketvirtus metus. Kaip galima pastebėti mano CV, per tą laiką sukaupiau 

nemažai patirties jaunimo politikos ir JNVO sektoriuje, dirbdamas ir įsitraukdamas į įvairių 

organizacijų, jaunų žmonių tinklų ir savivaldybės institucijų veiklą. 

 Tas laikotarpis, stiprūs metai šiose veiklose man atvėrė labai daug galimybių. Pradėjau 

domėtis jaunimo politika bei aktyviai veikti šioje srityje. Susidomėjimas neblėsta ir dabar, ir kuo 

toliau, tuo labiau noriu prisidėti prie jaunimo ir švietimo problemų sprendimo bei taip realizuoti 

save ir visapusiškai tobulėti dar ne vienus metus. 

Šiuo metu baigiu savo kadenciją kaip Jaunimo reikalų tarybos narys ir jos darbui 

pirmininkaujantis asmuo. Džiaugiuosi, jog per tuos dvejus metus buvo nuveikta išties daug. Nors 

ir vyko neįprasta rotacija tiek iš jaunimo atstovų, tiek iš jaunimo reikalų koordinatorių pusės, 

nebijojau prisiimti naujų iššūkių ir vadovauti JRT darbui. Buvo visko – sėkmių, nesėkmių, 

produktyvių diskusijų, taip pat ir ginčų, tačiau be viso to tinkamas ir tikslingas jaunimo 

atstovavimas nebūtų galimas. Itin svarbu, jog kiekvienas jaunas žmogus nebijotų pasisakyti ir 

atstovauti savo nuomonei, ją derinant su kitais jaunais žmonėmis. Apskritai, veikdamas JNVO 

sektoriuje atsakingai ir ryžtingai ėjau savo pareigas mažais žingsneliais, pasisemdamas vis naujų 

žinių ir patirties, kartu su kitais jaunimo atstovais, tarybos nariais bei paprastais jaunuoliais 

diskutuodamas aktualiais klausimais ir ieškodamas kompromisų, tinkančių mums visiems. Tad, 

kaip matote, noras ir užsidegimas dirbti kitų jaunų žmonių naudai laikui bėgant tik didėja. 

Esu įsitikinęs, jog būdamas moksleiviu ir gyvendamas Panevėžyje ne tik galiu nuveikti 

miestui reikšmingų darbų, tačiau ir įprasminti gimtojo miesto svarbą tiek sau, tiek kitiems 

jaunuoliams. Visos galimybės, kurios atsivėrė man augant ir besimokant šiame mieste, yra 

neįkainojamos, o jomis pasinaudoti turėtų kuo daugiau jaunų žmonių. Tad vienas iš tikslų vėl 

kandidatuojant į šias pareigas yra užtikrinti, jog kuo daugiau jaunų žmonių atrastų jaunimo 



nevyriausybinių organizacijų, savanorystės, jaunimo užimtumo, savišvietos ir savirealizacijos bei 

kitų sričių teikiamą naudą bręstančiam žmogui. 

Jei būsiu išrinktas antrajai kadencijai, savo dėmesį skirsiu pradėtų darbų tęsimui, veiklos 

plane užsibrėžtų tikslų ir uždavinių įgyvendinimui bei naujų idėjų realizavimui. Sieksiu, jog 

jaunimui aktualių paslaugų ir kitos informacijos gausa didėtų, o tarpinstitucinis bendradarbiavimas 

su tokiomis jaunimo grupėmis kaip jaunos šeimos ar studentai suaktyvėtų. Sieksiu, jog jaunimo 

balsas būtų girdimas ir toliau. 

Per tuos dvejus metus nesuabejojau savo noru veikti jaunimo labui. Vienintelis iš 2019 m. 

vasario 15 d. vykusios Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ XXXI – osios 

Eilinės Asamblėjos metu išrinktų jaunimo atstovų visą kadenciją ėjau savo patikėtas pareigas, 

todėl pasitikiu savimi ir manau, kad esu sukaupęs pakankamai žinių ir atsakomybės tęsti veiklą 

dar vieną kadenciją. Pasižymiu daugybe gerų savybių, tokių kaip atkaklumas, ryžtingumas, 

žingeidumas ir komunikabilumas, todėl manau, kad puikiai tinku užimti Panevėžio miesto 

savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos nario pareigas. 

Pagarbiai, 

Panevėžio miesto savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas 

Ignas Janeliūnas 



Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“  

XXXIX-ajai Neeilinei Asamblėjai 

MOTYVACINIS LAIŠKAS 

2021-02-17 

Panevėžys 

 Sveiki, jaunimo nevyriausybinių organizacijų atstovai bei delegatai. Aš, Ignas 

Janeliūnas, kreipiuosi į Jus visus, kandidatuodamas į Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos 

„Apskritasis stalas“ – PAS Valdybos nario vietą bei siekdamas dar efektyviau užtikrinti jaunimo 

nevyriausybinių organizacijų vienijimą ir sąjungos stiprinimą 2021 metais. 

Savo aktyvią visuomeninę veiklą pradėjau jau pakankamai seniai, dar mokydamasis 

progimnazijoje. Įsitraukiau į kupiną veiksmo ir nuotykių jaunimo nevyriausybinių organizacijų 

gyvenimą, į įdomią ir prasmingą visuomeninę veiklą Panevėžio mieste. Tarp jaunimo įvairiose 

veiklose jau sukuosi ketvirtus metus. Kaip galima pastebėti mano CV, per tą laiką sukaupiau 

nemažai patirties jaunimo politikos ir JNVO sektoriuje, dirbdamas ir įsitraukdamas į įvairių 

organizacijų, jaunų žmonių tinklų ir savivaldybės institucijų veiklą. 

Tas laikotarpis, stiprūs metai šiose veiklose man atvėrė labai daug galimybių. Pradėjau 

domėtis jaunimo politika bei aktyviai veikti šioje srityje. Susidomėjimas neblėsta ir dabar, ir kuo 

toliau, tuo labiau noriu prisidėti ne tik prie jaunimo, tačiau ir JNVO atstovavimo stiprinimo bei 

taip realizuoti save ir visapusiškai tobulėti dar ne vienus metus. 

Seniau turėjau galimybę prisidėti prie PAS veiklos būdamas sąjungos Biuro nariu. Tuo 

metu kartu su Valdyba inicijavome renginius, skirtus ne tik JNVO, tačiau ir miesto jaunimui. Na, 

o tęsiant veiklą savo motininėje organizacijoje, LMS Panevėžio MSIC, ir pirmininkaujant 

Jaunimo reikalų tarybai, kitų organizacijų delegatai ir astovai galėdavo mane visuomet išvysti 

Vadovų klubuose, Asamblėjose ir bet kokiuose kituose PAS mokymuose ar renginiuose, 

skirtuose jaunimui. Matė mane ne kaip pasyvų ar neutralų dalyvį, o kaip jaunuolį, susirūpinusį 

svarstomais klausimais ir siekiantį teikti savo pasiūlymus jiems spręsti. Tad manau, kad aktyviai 

įsitraukiant ir palaikant ryšius su šia struktūra, per tą laiką pavyko plačiai susipažinti su sąjungos 

veikla bei vizija. 

Tikiu, kad patekęs į jaunimo organizacijų sąjungos Valdybą sieksiu individualaus ryšio 

palaikymo su kiekviena jaunimo organizacija, taip užtikrindamas rūpestį ir domėjimąsi 

organizacijos veikla bei aktualijomis, taip pat siekdamas padėti jai stiprėti ir savo kuriama 

pridėtine verte kurti geresnį Panevėžį. Dėl šios patirties ir sukauptų žinių manau, kad esu vertas 

tapti Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ Valdybos nariu. 

Pagarbiai, 

Ignas Janeliūnas 
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Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ – PAS 

XXXIX – ajai Neeilinei Asamblėjai 

 

REKOMENDACIJA 

2021-02-17 

PANEVĖŽYS 

 

Ignas Janeliūnas – aktyvus ir pokyčių mūsų gimtajame mieste siekiantis jaunas panevėžietis. 

Panevėžio kolegijos Studentų atstovybė mano, jog Ignas Janeliūnas, jau nebe pirmus metus veikiantis 

JNVO sektoriuje, tinkamai ir aktyviai atstovaus tiek šios organizacijos, tiek visų kitų organizacijų, 

kurias vienija Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga “Apskritasis stalas” (toliau – PAS), nuomonėms 

ir lūkesčiams. Tad Panevėžio kolegijos Studentų atstovybė rekomenduoja Igną Janeliūną užimti PAS 

Valdybos nario pareigas. 

 

Organizacijos “Panevėžio kolegijos Studentų atstovybės” 

Prezidentas Justas Kirailis 
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