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Prienai

Posedis vyko 2021 m. balandZio 07 d. nuo

l6 val. iki 17 val.Nuotoliniu biidu.

Pos6dZio pirmininkas: Mindaugas Rukas
Pos€dZio sekretord: Roberta Revuckiene

Pos6dyje dalyvavo

JRT nariai: Danielius

Aldakauskas, Loreta Jakinevidiene, Kristijonas

RaibuZis, Mindaugas Rukas, Vytautas Jonelis, Jiirate Saikevidi[te, Andrius Grumadas.

Sveiiai: Viktorija Bielevidiene

-

LSDJS filialo ,,Prienq skyrius" pirmininke; Larisa Saltiene

Asociacijos,,IS idejos" pirmininke.

DARBOTVARKE

l.

Del Prienq JRT 2021 m. veiklos plano patvirtinimo;

2.
3.
4.
5.
6.

Del Prienq 2020 m. veiklos ataskaitos;
Del Jaunimo organizacijq tarybos,,Laimingas Prienq kraStas";
Del LMS padalinio steigimo Prienuose;
Del jaunimo dienos Prienuose 2021m.;

Kiti klausimai.

Posedi pradejo Mindaugas Rukas

ir

-

Jaunimo reikalq tarybos pirmininkas. Pristate visus JRT narius

svedius. Pirmininkas supaZindino visus su darbotvarke

ir ivyko atviras balsavimas. Bendru

sutarimu darbotvarkei buvo pritarta.

l. SVARTYTA. Del Prienq

JRT 2021 m. veiklos plano patvirtinimo.

Prienq JRT pirmininkas Mindaugas Rukas pristate 2021 m. veiklos plan4. Kristijonas RaibuZis

pasi[le iveiklos plan4 itraukti projekt4,,savivalda gyvai", kurio metu jauniZmones tures galimybg
susipaZinti su Prienq rajono savivaldybes vadovq ir skyriq specialistq darbo pobiidZiu i5 ardiau.

NUTARTA. Bendru sutarimu pritarta Prienq JRT 2021 m. veiklos planui, itraukiant projekt4
,,Savivalda gyvai".

2. SVARSTYTA. Del Prienq 2020 m. veiklos ataskaitos.
Mindaugas Rukas pristate 2020 m. vykdytas veiklas, Loreta Jakinevidiene pasitile veiklos ataskait4
Savivaldybes tarybai pristatyti 2021 gegules menesi.

2

NUTARTA. Bendru sutarimu pritarta 2020 metq JRT veiklos ataskait4 Savivaldybes tarybai
pateikti 2021 m. geguZes menesi.

3.SVARSTYTA. Del Jaunim o organizacijq tarybos,,Laimingas Prienq kraStas".
Mindaugas Rukas pristate, jog isteigta Jaunimo organizacijq taryba ,,Laimingas Prienq kra5tas". Jos

steigejai tapo: VSf Jaunimo organizacija ,,Prienai", asociacija ,,15 idejos"

ir asociacija ,,Stakli5kiq

jaunimo klubas". Jaunimo organizacijq taryba vienija daugumq Prienq rajone veikiandiq jaunimo
organizacijq. Vyko diskusija apie galimas Jaunimo organizacijq tarybos veiklas.
4. SVARSTYTA. Del Lietuvos moksleiviq s4jungos padalinio steigimo Prienuose.
JRT pirmininkas kalbejo, kad i Lietuvos moksleiviq sqjung4 (toliau LMS) istojo trys Prienq rajono

mokyklos, beliko surasti moksleivi, kuris b[tq iSrinktas LMS Prienq padalinio vadovu. Kristijonas
RaibuZis pasi[le pakviesti visq rajono mokyklq atstovus registruotis

i

susitikim4 del Prienq LMS

padalinio vadovo i5rinkimo. Susirinkimo data pasitilyta2020 m. geguZes 5 d. Loreta Jakinevidiene
pasi[le Robertai Revuckienei paruo5ti kvietimus ir iSsiqsti mokykloms.

NUTARTA. Bendru sutarimu pritarta surengti susitikim4 su mokyklq atstovais (nuotoliniu bUdu)
geguZes 5 d.

5. SVARSTYTA. Deljaunimo dienos Prienuose 2021m.
Mindaugas Rukas pasisi0le sukvieti rajono jaunimo organizacijq atstovus ir Atviros jaunimo erdves
,,Prienas" vadovg Livitg Rusevidiene pasitarimui del jaunimo dienos Prienuose organizavimo.

NUTARTA. Bendru sutarimu pritarta sukviesti susitikim4 (nuotoliniu budu) del jaunimo dienos
Prienuose.

6. SVARSTYTA. Del pandemijos pasekmiq jaunimui.
Roberta Revuckiene pristate gaut4 informacijq i5 Jaunimo reikalq departamento, kur pra5oma, kad

rinkq informacij4 apie pandemijos pasekmes
jaunimui. Kristijonas RaibuZis pasiiile paruo5ti intemeting apklaus4, kuri btitq i5siqsta rajono
Prienq JRT kartu su Jaunimo reikalq koordinatore

mokykloms.

NUTARTA. Bendru sutarimu pritarta apklausos i5siuntimui Prienq rajono mokykloms.

PosedZio pirmininkas

Mindaugas Rukas

Posedziosekretore

Roberta Revuckiene
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