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REKOMENDACIJA DĖL PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 

ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO 

REIKALŲ TARYBĄ 

 

                                                2021 – 06 – 01                         PAS Nr. (1.1) - 91 

 Panevėžys   

 
 

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

miesto jaunimo organizacijas vienijanti ir jų interesams viešajame sektoriuje atstovaujanti 

Savivaldybės jaunimo organizacijų taryba, kuri kartu su Panevėžio miesto Savivaldybe (deleguoja 

Savivaldybės administracijos ir (ar) Savivaldybės tarybos atstovus) lygybės principu sudaro 

Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (toliau SJRT) sudėtį.  

 

 PAS yra vienas iš jaunimo politikos ir SJRT formuotojų Panevėžio mieste, todėl PAS 

Valdyba reiškia susirūpinimą dėl būsimos SJRT sudėties, kadangi Panevėžio miesto savivaldybė 

ketina į SJRT deleguoti tik administracijos darbuotojus. Vadovaujantis Jaunimo reikalų 

departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. gegužės 6 d. Nr. 

2V-105 (1.4) įsakymu „Dėl Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų veiklos organizavimo ir 

vertinimo rekomendacijų“ siekiant užtikrinti sprendimų priėmimą sprendžiant jauniems žmonėms 

aktualius klausimus, rekomenduojama, kad į SJRT sudėtį kaip Savivaldybės atstovai būtų įtraukti 

GAUTA
Panevėžio miesto savivaldybės administracija
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Savivaldybės tarybos nariai, kurie sudarytų ne mažiau kaip trečdalį visų SJRT narių skaičiaus. 

Delegatai iš Savivaldybės tarybos ir (arba) administracijos, turėtų būti iš skirtingų Savivaldybės 

tarybos komitetų ir (arba) administracijos skyrių, kurie tiesiogiai susiję su jaunimo politikos 

įgyvendinimu Savivaldybėje.1 

 

 Atsižvelgdamas į vieną iš SJRT tikslų stiprinti bendradarbiavimą  tarp savivaldybės 

institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų, PAS pastebi, jog 

nedelegavus Savivaldybės tarybos atstovų į SJRT šis tikslas su Savivaldybės taryba gali būti 

neįgyvendintas.  

 

  PAS jau yra delegavęs jaunimo atstovus į SJRT, kurie atstovauja skirtingas jaunimo 

interesų grupes (jaunimo organizacijas, mažiau galimybių turintį jaunimą, jaunas šeimas, 

studentus, jaunimą, grįžtantį gyventi į Panevėžį). Tikimės, kad Panevėžio miesto Savivaldybė taip 

pat užtikrins skirtingų interesų grupių atstovavimą ir į SJRT deleguos Savivaldybės tarybos 

atstovus. 

 

 

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos  

Prezidentė               Gabrielė Kučytė 

 
1 Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas „Dėl 

savivaldybių jaunimo reikalų tarybų veiklos organizavimo ir vertinimo rekomendacijų.“ 
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03Uji7gjF_lhZ1OGJO-P9QWk2RwyA 
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