PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2020-06-03 Nr. JT-1
Prienai
Posėdis vyko 2020 m. birželio 3 d. nuo 15 val. iki 17 val. Prienų rajono savivaldybės
mažojoje salėje ir nuotoliniu būdu.
Posėdžio pirmininkas:Mindaugas Rukas
Posėdžio sekretorė: Roberta Revuckienė
Posėdyje dalyvavo 6 nariai: Danielius Aldakauskas, Loreta Jakinevičienė, Kristijonas Raibužis,
Mindaugas Rukas, Miglė Kulbušauskaitė (nuotoliniu būdu) ir Vytautas Jonelis(nuotoliniu būdu).
Svečiai: Živilė Rusevičienė – jaunimo erdvės „Prienas“ darbuotoja, jaunimo projektų koordinatorė
ir Erikas Simanaitis – Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) regioninių reikalų koordinatorius.
DARBOTVARKĖ
1. Dėl jaunimo veiklos organizacijų aktyvinimo programos lėšomis finansuojamų projektų
paraiškų vertinimo aptarimo;
2. Dėl Covid-19 pandemijos pasekmių jaunimui aptarimo;
3. Dėl LMS padalinio steigimo Prienuose;
4. Dėl veiklos ataskaitos ir veiklos plano 2020 metams sudarymo;
5. Kiti klausimai;
Posėdį pradėjo Mindaugas Rukas – Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas. Jis supažindino su
darbotvarke. Bendru sutarimu darbotvarkei buvo pritarta.
1. SVARTYTA. Dėl jaunimo veiklos organizacijų aktyvinimo programos lėšomis finansuojamų
projektų paraiškų vertinimo aptarimo;
Roberta Revuckienė visus JRT narius supažindino su Jaunimo veiklos organizacijų
aktyvinimo programos lėšomis finansuojamų projektų programa. Buvo pristatyta, kurioms jaunimo
organizacijoms skirtos lėšos(pridedamas priedas).Pirmininkas pasiūlė balsuoti dėl paraiškų
vertinimo ir finansavimo pritarimo. Vyko balsavimas.
Balsavimo rezultatai: už –6, prieš – 0, susilaikė –0.
NUTARTA. Pritarti jaunimo paraiškų vertinimui ir finansavimui.
2. SVARSTYTA. Dėl Covid-19 pandemijos pasekmių jaunimui aptarimo;
Pirmininkas Mindaugas Rukas informavo, kad 2020 m. gegužės 22 d. buvo gautas JRD raštas
Nr. 2S-230 (5.3) „Dėl Covid-19 pandemijos pasekmių jaunimui“, kuriame prašoma apsvarstyti
kokias pasekmes patyrė Prienų rajono jaunimas pandemijos metu. JRT nariai išsakė savo
nuomones. Buvo paminėta, jog jaunimo veiklos nenutrūko ir vyko nuotoliniu būdu. Živilė
Rusevičienė raštu pateikė apie Atviros jaunimo erdvės „Prienas” veiklą karantino laikotarpiu
(pridedamas priedas). Pirmininkas pasiūlė visusatsiliepimus apie pasekmes, kurias Prienų rajono
jaunimaspatyrė pandemijos metu nusiųsti Robertai Revuckienei. Bendru sutarimu nutarta.
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NUTARTA. Pasiūlymus dėl Covid-19 pasekmių jaunimui teikti elektroniniu paštu Robertai
Revuckienei.
3. SVARSTYTA. Dėl LMS padalinio steigimo Prienuose.
Susirinkime dalyvavęs Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS)regioninių reikalų koordinatorius
Erikas Simanaitispristatė savo atstovaujamą organizaciją, paaiškino ką reiktų padaryti, norint
įsteigti LMS padalinį Prienuose. Vyko diskusija. Kristijonas Raibužis pasiūlė surengti bendrą
diskusiją su Prienų rajono mokyklų atstovais, paruošti ir išsiųsti raštą mokykloms dėljaunimo
atstovųdelegavimo į diskusiją, kurios metu ir būtų pritarta LMS padalinio steigimui Prienuose.
Mindaugas Rukas pasiūlė balsuoti dėlbendros diskusijos organizavimo, kurios metu būtų pritarta
LMS padalinio steigimui Prienuose. Vyko balsavimas.
Balsavimo rezultatai: už –6, prieš – 0, susilaikė –0.
NUTARTA. Organizuoti bendrą diskusiją su Prienų rajono mokyklų atstovais, kurios metu
būtų pritarta LMS padalinio steigimui Prienuose.
4. SVARSTYTA. Dėl veiklos ataskaitos ir veiklos plano 2020 metams sudarymo;
Pirmininkas Mindaugas Rukas informavo, kad veiklos ataskaitą pristatys sekančiame JRT
susirinkime.
Roberta Revuckienė informavo JRT narius, kad pagal Prienų rajono savivaldybės jaunimo
reikalų tarybos nuostatus reikia pasitvirtinti 2020 metų veiklos planą. Pirmininkas Mindaugas
Rukas pasiūlė balsuoti už sudarytą 2020 m. veiklos planą (pridedamas priedas). Vyko balsavimas.
Balsavimo rezultatai: už –6, prieš – 0, susilaikė –0.
NUTARTA. 2020 m. Prienų JRT veiklos planas patvirtintas.
5. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
Buvo diskutuojama apie jaunimo organizacijų apskritojo stalo steigimą. Pirmininkas
Mindaugas Rukas pasiūlė, jog pirmiausia reiktų išsiaiškinti ar yra poreikis steigti jaunimo apskritąjį
stalą. Kristijonas Raibužis užsiminė, kad reiktų sukviesti visas jaunimo organizacijas į susitikimą
bendrai diskusijai. Loreta Jakinevičienė pasiūlė surengti jaunimo šventę kartu su jaunimo
organizacijomis rugpjūčio 12 d., ją papildė Živilė Rusevičienė, kuri pasiūlė tą dieną organizuoti
kiną po atviru dangumi. Bendru sutarimu nutarta.
NUTARTA. Kristijonas Raibužis parengs raštą Prienų rajone veikiančioms jaunimo
organizacijoms į bendrą diskusiją dėl jaunimo apskritojo stalo steigimo.Organizuoti renginį „Kinas
po atviru dangumi” rugpjūčio 12 d.
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