PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2020-11-06 Nr. JT-2
Prienai
Posėdis vyko 2020 m. lapkričio 6 d. nuo 15 val. iki 16 val. Nuotoliniu būdu.
Posėdžio pirmininkas Mindaugas Rukas
Posėdžio sekretorė Roberta Revuckienė
Posėdyje dalyvavo: Danielius Aldakauskas, Loreta Jakinevičienė, Kristijonas Raibužis,
Mindaugas Rukas, Vytautas Jonelis.
Svečiai: Živilė Rusevičienė – jaunimo erdvės „Prienas“ darbuotoja, jaunimo projektų koordinatorė;
Lina Sutkevičienė – Jaunimo erdvės „Prienas” darbuotoja; visuomenės ir verslo plėtros instituto
darbuotojai – Vladas Polevičius ir Aistė Rutkauskienė.
DARBOTVARKĖ
1. Dėl AJE projekto pristatymo ir bendradarbiavimo;
2. Dėl Jaunimo dienos 2021 metams;
3. Dėl Jaunimo reikalų tarybos veiklos;
4. Dėl audito išvadų ir finansinio likučio panaudojimo;
Posėdį pradėjo Mindaugas Rukas – Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas. Supažindino su
darbotvarke ir įvyko atviras balsavimas. Bendru sutarimu darbotvarkei pritarta.
1. SVARTYTA. Dėl AJE projekto pristatymo ir bendradarbiavimo.
Živilė Rusevičienė pristatė projekto partnerius, kurie papasakojo apie pradėtą vykdyti „Me be4
You” projektą. Aistė ir Vladas visiems išsamiai papasakojo ir parodė skaidres apie projekto tikslą,
uždavinius, projekto partnerius ir dalyvius. Mindaugas Rukas paklausė kuo galime prisidėti. Živilė
ir projekto partneriai pasakė, kad nori skleist žinią apie šį projektą ir įtraukti jaunimą, kaip projekto
dalyvius ne tik iš Prienų miesto, bet ir Prienų rajono. Bendru sutarimu pritarta bendrauti su
partneriais ir padėti skleisti jaunimui žinią apie projektą.
NUTARTA. Bendrauti su projekto partneriais.
2. SVARSTYTA. Dėl Jaunimo dienos 2021 metams.
Živilė Rusevičienė kalbėjo, kad dalyvaujant kartu su partneriais projekte „Me be4 You”, gaus 1000
eurų, kuriuos nusimačiusi panaudoti Jaunimo dienai. Taip pat, kad toliau bus vykdomas projektas
„Mūzonas”, kuris vėl bus įtrauktas į Jaunimo dieną. Visi pritarė, kad toliau būtų minima Jaunimo
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diena Prienuose. Loreta Jakinevičienė sakė, kad formuojant biudžetą bus atsižvelgta į poreikį lėšų
Jaunimo dienai suorganizuoti.
NUTARTA. Bendru sutarimu pritarta 2021 metais organizuoti Jaunimo dieną Prienuose.
3.SVARSTYTA. Dėl Jaunimo reikalų tarybos veiklos.
Mindaugas Rukas pristatė, kad steigia Jaunimo organizacijų tarybą. Jos steigėjai yra VšĮ
Jaunimo organizacija „Prienai”, asociacija „Iš idėjos” ir Stakliškių Jaunimo klubas. Nuo jaunimo
organizacijų tarybos bus pasiūlyta du atstovai į jaunimo reikalų tarybą. Taip pat bus vienas žmogus
renkamas iš Savivaldybės administracijos arba Savivaldybės tarybos. Planuojama teikti sprendimą
savivaldybės tarybai 2020 m. gruodžio mėnesį. Visi su informacija susipažino.

4. SVARSTYTA. Dėl audito išvadų ir jų įgyvendinimo.
Roberta Revuckienė kalbėjo, kad gautas raštas iš Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos, kuriame parašyta, kad 2019 m. nebuvo įgyvendinta dėl mobilaus
darbo įgyvendinimo tyrimas. Taip pat paminėjo, kad jaunimo politikos eilutėje yra likę 1260 eurų,
kuriuos galėtume panaudoti tyrimui atlikti. Živilė Rusevičienė taip pat sakė gali prisidėti prie tyrimo
apmokėjimo iki 500 eurų. Loreta Jakinevičienė liepė išsiaiškinti kiek tyrimas toks kainuotų tiksliai
ir ar šiuo laikotarpiu jį tikslinga atlikti. Bendru sutarimu pritarta atlikti tyrimą.
NUTARTA. Roberta Revuckienė išsiaiškins tyrimo įkainį.
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