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REKOMENDACIJA DĖL REGISTRACIJOS BUVEINĖS ADRESO SUTEIKIMO JAUNIMO 

ORGANIZACIJOMS 

 

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

didžiausia skėtinė jaunimo organizacija Panevėžyje, kurios narėmis šiuo metu yra dvylika jaunimo 

ar su jaunimu dirbančių organizacijų, siekia stiprinti jaunimo politikos įgyvendinimą Panevėžio 

miesto savivaldybėje. 

 PAS pastebi, jog didžioji dalis vienijamų ir turinčių atskirą juridinį statusą organizacijų, 

savo buveinės adresą nurodo organizacijos vadovo namų adresą. Yra pastebima tendencija, kai 

pasikeitus organizacijos vadovui nėra registruojamas naujas adresas. Taip paliekant buvusio 

vadovo namų adresą.  

 Taip pat Panevėžyje aktyviai veikia neformalios jaunimo grupės, kurios nesiregistruoja 

Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymų numatyta tvarka. Jaunimas savivaldybėje veikia 

jaunimo susibūrimo ir neformalių grupių pagrindu. Yra pažymėtina, kad šios grupės yra itin 

aktyvios ir praturtina Panevėžio miesto savivaldybę kokybišku ir įtraukiančiu jaunimo užimtumo 

veiklų organizavimu. 

 Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ argumentuodama, kad šiuo 

metu dauguma jaunimo organizacijų yra įsteigtos pasinaudojant organizacijų steigėjų ar vadovų 

asmeniniu namų adresu, kadangi kitų patalpų naujai susikūrusi organizacija neturi. Pabrėžiame, 

kad ne visada jaunimo organizacijoms registruojantis yra suteikiama galimybė šias organizacijas 

registruoti asmeniniu ar artimų giminių adresu. Be to, įsiregistravus juridinį asmenį gyvenamųjų 

patalpų adresu, yra pažeidžiamas fizinių asmenų, kurie gyvena tose patalpose privatumas, kadangi, 

juridinio asmens registracijos vieta yra viešai prieinama viešojoje erdvėje. 

 Atsižvelgdama į susiklosčiusią situaciją, Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga 

„Apskritasis stalas“ rekomenduoja Panevėžio miesto savivaldybės tarybai patvirtinti registracijos 

buveinės suteikimo tvarką naujoms jaunimo organizacijoms registruojantis bei jau registruotoms 

jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms Panevėžio mieste, suteikiant galimybę 

registruoti naują adresą. Registracijos tvarką reglamentuojantis dokumentas turėtų būti viešai 

prieinamas Panevėžio miesto savivaldybės internetiniame tinklalapyje. Tokiu būdu jaunimas bus 
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įgalintas dar daugiau naudotis jiems suteikiamomis galimybėmis. Pažymime, kad buveinės adresas 

būtų suteikiamas tik registruojant juridinį vienetą (šiuo atveju - jaunimo asociaciją) ar keičiant 

buveinės adresą, tačiau šios patalpos nebūtų skiriamos asociacijos veiklai. Kaip pavyzdinį jaunimo 

organizacijų buveinės adresą numatome Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis 

stalas“ buveinės adresą Taikos al. 11, Panevėžys, Panevėžio Atviro jaunimo centro adresą 

Ramygalos g. 18, Panevėžys. 

 Pabrėžiame, kad registruotoms jaunimo organizacijoms yra žymiai daugiau galimybių 

augti ir plėsti savo veiklą, kadangi jos turi teisinį pagrindą dalyvauti projektiniuose konkursuose. 

Taip pat pilnateisės jaunimo organizacijos gali tapti Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos 

„Apskritasis stalas“ narėmis, o tai sudaro dar daugiau galimybių jaunimo organizacijoms 

bendradarbiauti tarpusavyje, mokytis vieniems iš kitų, tobulinti vadovavimo ir veikimo 

organizacijoje kompetencijas. 

 

 

  

   

 

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos  

Prezidentė               Gabrielė Kučytė 
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