JAUNIMO POLITIKOS SITUACIJA PANEVĖŽIO REGIONO SAVIVALDYBĖSE (Biržų r., Panevėžio miesto, Panevėžio r., Pasvalio r., Rokiškio r., Kupiškio r.)
Su
jaunimu
Jaunimo
Savivaldybių jaunimo reikalų
dirbančio Neformaliosios Jaunimo reikalų JGI partneriai (etatų
Atvirosios jaunimo erdvės
organiza
tarybos
jaunimo grupės
koordinatoriai
skaičius)
s
cijos
organizac
ijos
1.Biržų kultūos centro atvira jaunimo erdvė; 2. 14 narių, 5 politikai
daug
Merūnas Jukonis,
7
3
1 (1)
Labdaros ir paramos fondo "Vilties šviesa"
(Savivaldybės tarybos atstovai),
Švietimo, kultūros ir
atvira jaunimo erdvė
1 seniūnė (kaimiškos
sporto vyriausiasis
seniūnijos), 1 savivaldybės
specialistas
administracijos darbuotojas
(jaunimo reikalų
(savivaldybės gydytojas), 6
koordinatorius), tel.
jaunimo atstovai, išrinkti
868475167, el.p.
visuotiniame jaunimo
jaunimas@birzai.lt
susirinkime, 1 mokinių tarybos
atstovas

Savivivaldybė

Regioninės jaunimo
organizacijų
tarybos

Biržų r.

Nėra

Nėra

Nėra

1. Kupiškio jaunimo
centras (biudžetinė
įstaiga), www.kupjc.lt,
www.facebooke.com Kupiškio jaunimo centras
(puslapis)
2.
Alizavos jaunimo centras
„Alsja“ (NVO),
www.facebooke.com Alizavos JC „Alsja“

1. Naivių jaunimo erdvė - jaunimo klubas
„Ratas“;
2. Juodpėnų
jaunimo erdvė - jaunimo klubas ;
3. Noriūnų jaunimo erdvė - jaunimo klubas;
4. Šepetos jaunimo erdvė - jaunimo klubas „Iš
lempos“;
5. Subačiaus
jaunimo erdvė - jaunimo klubas.

Panevėžio jaunimo
organizacijų sąjunga
"Apskritasis stalas"
http://pas.lt/

Panevėžio atviras
jaunimo centras,
https://www.facebook.co
m/PanevezioAJC/?fref=t
s

1. Atvira jaunimo erdvė bibliotekoje (Panevėžio Panevėžio miesto savivaldybės
apskrities G. Petkevičaitės - Bitės viešoji
jaunimo reikalų taryba.
biblioteka);
Taryba sudaryta iš 10 narių: 5
2. Atvira jaunimo erdvė "Laisvalaikio Lab'as"
narius (išrinktus viešų rinkimų
(KC "Garsas")
metu) deleguoja Panevėžio
jaunimo organizacijų sąjunga
„Apskritasis stalas“ , 5 narius Savivaldybės taryba.
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Panevėžio rajono
jaunimo organizacijų
taryba "Apskritasis
stalas", pirmininkė
Modesta Petrauskaitė
Tel.: 8 698 23 565,
el. p.
modesta.petrauskaite
@panrs.lt

Ramygalos atviras
jaunimo centras,
Vadoklių g. 14,
Ramygala, Panevėžio r.
sav.,
www.ramygalosajc.lt,
https://www.facebook.co
m/Ramygalos-AJC1726960464183603/

0 Panevėžio rajono jaunimo
reikalų taryba. Tarybą sudaryta
iš 12 narių pariteto principu – 6
narius deleguojaPanevėžio
rajono jaunimo organizacijų
taryba "Apskritasis stalas" , kitą
JRT dalį sudaro įvairių
savivaldybės institucijų atstovai.
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Kupiškio r.

Panevėžio m.

Panevėžio r.

Atvirieji jaunimo
centrai

Kupiškio r. savivaldybės
jaunimo reikalų taryba. Taryba
sudaryta iš 12 narių - 4
savivaldybės tarybos nariai, 4
aktyvūs jaunimo politikos
kūrėjai, jaunimo darbuotojai, 4
mokinių savivaldos atstovai.

7

14

4

Jaunimo darbo
centrai
Biržų darbo biržos
jaunimo darbo
centro, Lina
Krauklytė

Bibliotekų
Jaunų
ir jų
žmonių
padalinių
skaičius
skaičius
27

5165

Vytautas
Knizikevičius
Kultūros, švietimo
ir sporto skyriaus
vedėjo
pavaduotojas,
jaunimo reikalų
koordinatorius
vytautas.knizikevici
us@kupiskis.lt
(8 459) 35 610
5 Toma Balčiūnaitė,
Švietimo ir jaunimo
reikalų skyriaus vyr.
jaunimo reikalų
koordinatorė,
toma.balciunaite@p
anevezys.lt

Kupiškio jaunimo
centre dirba vietos
garantijų iniciatyvos
koordinatorė Jurgita
Žitkevičiūtė,
Tel. nr. 8 633 314112,
el. p.
jgi.kupiskis@gmail.com

Kupiškio jaunimo
darbo centras, Lina
Gružauskienė
el.
p.
Lina.Gruzauskiene@l
db.lt, Vytauto g. 6
A, LT-40115
Kupiškis

Kupiškio 3741
viešoji
biblioteka
ir
padaliniai
(18)

Panevėžio atvirame
jaunimo centre dirba du
vietos JGĮ
koordinatoriai ( Irmina
Petrauskienė
jgipanevezys@gmail.co
m, Aurelijus Petrauskas
panevezysjgi@gmail.co
m)

Jaunimo darbo
centras Panevėžyje,
Vilanda Gustaitė Tel.
(8 45) 58 28 46, el.p.
vilanda.gustaite@ldb.
lt

15

17703

1 Sandra Budreikienė,
jaunimo reikalų
koordinatorė
(vyriausioji
specialistė),
Tel.: 8 620 13 105,
el. p.
sandra.budreikiene
@panrs.lt

Panevėžio rajono
savivaldybės viešoji
biblioteka yra JGI
partneris, šiuo metu
darbuotoja yra išėjusi iš
darbo, bet yra
paskelbtas konkuras
vietos garantijų
iniciatyvos
koordinatoriaus vietai
užimti.

Panevėžio jaunimo
darbo centras,
Skirmantė Danylienė
Tel.: (8 45) 58 28 46,
el. p.
skirmante.danyliene
@ldb.lt, Vilanda
Gustaitė, Tel.: (8 45)
58 28 46, el. p.
vilanda.gustaite@ldb.
lt
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JAUNIMO POLITIKOS SITUACIJA PANEVĖŽIO REGIONO SAVIVALDYBĖSE (Biržų r., Panevėžio miesto, Panevėžio r., Pasvalio r., Rokiškio r., Kupiškio r.)

Savivivaldybė

Regioninės jaunimo
organizacijų
tarybos

Atvirieji jaunimo
centrai

Pasvalio rajono
–
jaunimo organizacijų
sąjunga "Apskritasis
stalas"

Pasvalio r.

Rokiškio r.

Rokiškio jaunimo
VšĮ Rokiškio jaunimo
organizacijų sąjunga centras, www.rjc.lt
"Apvalus stalas" ,
http://www.apvalusst
alas.lt/

Su
jaunimu
Jaunimo
Savivaldybių jaunimo reikalų
dirbančio Neformaliosios
Atvirosios jaunimo erdvės
organiza
tarybos
jaunimo grupės
s
cijos
organizac
ijos
1) Pasvalio rajono Krinčino Antano
Pasvalio rajono savivaldybės
23
daug
3
Vienažindžio pagrindinės mokyklos Gulbinėnų jaunimo reikalų taryba. Taryba
daugiafunkcis centras;
2) Joniškėlio sudaryta iš 8 narių pariteto
gabrielės Petkevičaitės Bitės gimnazijos
principu – 4 savivaldybės
Deglėnų daugiafunkcis centras;
3)
tarybos atstovai ir 4 Pasvalio
Joniškėlio gabrielės Petkevičaitės Bitės
rajono nevyriausybinių jaunimo
gimnazijos Nakiškių daugiafunkcis centras;
ir su jaunimu dirbančių
4) Joniškėlio gabrielės Petkevičaitės Bitės
organizacijų atstovai.
gimnazijos Norgėlų daugiafunkcis centras;
5) Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės Bitės
gimnazijos Švobiškio daugiafunkcis centras;
6) Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės Bitės
gimnazijos Meškalaukio daugiafunkcis centras;
7) Saločių Antano Poškos vidurinės mokyklos
Dagių daugiafunkcis centras;
8)
Saločių Antano Poškos vidurinės mokyklos
Puškonių daugiafunkcis centras;
9)
Saločių Antano Poškos vidurinės mokyklos
Žadeikonių daugiafunkcis centras;
10) Saločių Antano Poškos vidurinės mokyklos
Saločių daugiafunkcis centras;
11)
Pajiešmenių pagrindinės mokyklos Kraštų
daugiafunkcis centras;
12)
Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos
Žilpamūšio daugiafunkcis centras;
13)
Pajiešmenių pagrindinės mokyklos Raubonių
daugiafunkcis centras;
14) Pasvalio
Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos
jaunimo erdvė "Mono arba Stereo".

Jaunimo bendrija „Sėlos Ramuva“ – Obelių
atvira erdvė jaunimui

Rokiškio rajono jaunimo
reikalų taryba. Taryba
sudaryta iš 12 narių pariteto
principu – 6 narius deleguoja
Rokiškio jaunimo organizacijų
sąjunga „Apvalus stalas“, kitą
JRT dalį sudaro įvairių
savivaldybės institucijų atstovai.
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Jaunimo reikalų
koordinatoriai

JGI partneriai (etatų
skaičius)

Jaunimo darbo
centrai

Viktorija
Gaspariūnaitė,
Kultūros ir jaunimo
reikalų skyriaus
vedėja (jaunimo
reikalų
koordinatorė),
v.gaspariunaite@pa
svalys.lt

Pasvalio rajono
savivaldybės Švietimo
pagalbos tarnyboje
dirba vietos garantijų
iniciatyvos koordinatorė
Jūratė Gintautienė, tel.
8 633 03626
jurategintautiene@gmai
l.com

Pasvalio jaunimo
darbo centras, Dalia
Martinaitienė, tel. (8
451) 34 431,
dale.martinaitiene@l
db.lt

20 Danutė Kniazytė,
Švietimo skyriaus
vyriausioji
specialistė, jaunimo
reikalų
koordinatorė,
jaunimas@post.roki
skis.lt

Rokiškio jaunimo
centre dirba vietos
garantijų iniciatyvos
koordinatorė Aušra
Pakalnienė,tel.
863317574 bei el.
paštu:
ausrapakalniene@gmail
.com

Bibliotekų
Jaunų
ir jų
žmonių
padalinių
skaičius
skaičius
33

5137

38

6024

Rokiškio jaunimo
darbo centras,
Jolita Raščiuvienė
Tel. 458 336 18
El. p.
jolita.rasciuviene@ld
b.lt
45423

