JONISKIO RAJONO SA VIV ALDYBES JAUNIMO REIKALTJ TARYBOS
POSEDZIO PROTOKOLAS
2017-01 -05 Nr. JP-l
Joni skis
Posedis ivyko 20 17-01-05 15.00 val. Joni skio r. savivaldybes posed:fo-1. saleje.
Posedzio pirmininke - Paulius Kuprevicius.
Posedzio sekretore - Vilma Bartasiene.
Dalyvavo: Joniskio rajono savivaldybes jaunimo reikalll tarybos pirmininko pavaduotojas,
Lietu·1os mokslei vill sajungos Joniskio mokinill savivald4 informavimo centro narys, Paulius
Kuprcvicius, Joniskio rajono savivaldybes administrac ij os jaunimo reikal4 koordinatore, Joniskio
rajono savivaldybes jaunimo reikal4 koordinatore, tarybos sekretore Vilma Bartasiene, Lietuvos
moks leivi4 sajungos Joniskio mokinill savivald4 informavimo centro nare Yaiva Vysniauskaite,
Joniskio rajono savivaldybes administracijos Svietimo ir sporto skyriaus vyriausioji special iste
Daim. Armonaviciene, Lietuvos moksleivill parlamento atstove Greta Giedraityte.
SveCiai: Joniskio rajono savivaldybes administracijos Svietimo, kultilros ir sporto skyriaus vedejas
Jonas Novogreckis, VSl Joniskio turizmo ir verslo informacijos centro direktore Jurgita
Bucir.skiene ir Siauli4 teritorines darbo bir:Zos Joniskio skyriaus vedeja Raimunda Eugenija
Fal kauskiene.
Darbotvarke:
I. Pasirengimas ,,Joniskio rajono jaunimo veiklos ir iniciatyvos" konferencijai, kuri vyks 20 17
m. sausio 20 d. l 5 val. Joniskio r. savivaldybes saleje (Livonijos g.4, Joniskis).
2 . Del nominac ij4 ,,Draugiskas jaunimui verslas" ir ,, Draugiska j aunimui savivaldybe" .
3. Kiti klausimai.
I. SY i\RSTYT A. Pasirengimas ,,Joniskio rajono jaunimo veiklos ir iniciatyvos" konferencijai, kuri

vyks 20 17 m. sausio 20 d. 15 val.
Posedyje aptarti konferencijos ,,Joniskio rajono jaunimo veiklos ir iniciatyvos'", kuri vyks
sausio 20 d. 15 val. Joniskio rajono savivaldybes salej e, organizaciniai klausimai. Joniskio rajono
saviv:ildybes jaunimo reikalll koordinatore Vilma Bartasiene informavo, kad i konferencijct
uzsircgistravo sios jaunimo organizacijos:
l. Jaunimo kulturos klubas ETC (vadove Dovile Jukniene),
2. Aktyvaus laisvalaikio jaunimo klubas ,,Stop" (vadove Sigma Jonusiene),
3. Joui skio rajono jaunimo asociacija ,,Jaunimo imperija" (vadovas Andrius Petkauskas),
4. Za,5ares visuomenine organizacija ,,Spalvotas veidas" (vadove Sarah Mitrike),
5. Sk.:iistgirio jaunimo klubas SJK (vadove Edita Burbiene),
6. LMS (pirmininke moksleive Evelina Zubyte),
7. Algimanto Raudonikio meno mokyklos Atviras jaunimo centras (Juventa Jurgeliene),
8. Jouiskio ,,Interact" jaunimo klubas (ROTARY filial as) (pirmininke moksleive Karolina
Dumbraite),
9. neformali jaunimo grupe ,,Nebuk naivus kelyje" (NJG koordinatore Joniskyje Laura
Samulionyte),
10. Siauli4 krasto skautai S. Goeso draugove (draugininke Edita Poliakiene ir draugininkes
pavaduotoja Vilma Mi ngailiene).
Konferencij oje laukiama ir sveCi l!. Zada atvykti Jaunimo reikalll departamento prie Socialines
apsaugos ir darbo ministerijos direktorius Vydilnas Trapinskas bei LiJOT Regionini4 re ikalll
koorclinatore Gerda Vaiciilnaite kurie perskaitys po pranesimct. Taip pat svarstyti organizaciniai
klausimai, kvietimai , skelbimai, registracija, maitinimas. Pasiskirste SJRT pareigomis.
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NUTl \RTA: P.KupreviCius paruos skelbimq ir kvietimq, V.Vysniauskaite-atsakinga uz registracijq,
Greta Giedraityte uz ske lbimus, konferencij os vedimq, V.Bartasiene visi kiti organizaciniai darbai,
sveCiu kvietimas ir t.t.
2. SY ARSTYTA. Del nominacijl.l ,,Draugiskas jaunimui verslas" ir ,,Draugiska jaunimui
savivaldybe"

I

I

Posedyje aptartos Socialines apsaugos ir darbo ministerij os steigiamos ,,Draugiskos
j aunirnui savivaldybes" ir ,, Draugisko jaunimui verslo" nom inacijos, kuriomis siekiama issia iskinti
kuo d:mgiau gerlJ.i4 pavyzdzill tiek verslui, tiek savivaldybems prisidedant prie j aunimo situacijos
gerinimo visoj e Lietuvoj e bei igyvendinant regionin~ j aunimo politikq. Siq iniciatyvq vystantys
Gabri ele ir Julius bei visi ,,Kurk Lietuvai" dalyviai kviete j aunimo ir verslo atstovus nominuoti
verslt.s, besistengianCius de l j aunosios kartos, o savivaldybi4 atstovus - prisideti prie gerlJ.i ll
pavy2 dzill regionuose ivertinimo. Savivaldybes j aunimo reikalll tarybos nariai ir posedyje dal yvav~
sveciai - Joniskio rajono savivaldybes administracij os Svietimo, kulturos ir sporto skyriaus vedejas
Jonas Novogreckis, VSI Joniskio turizmo ir verslo info rmacijos centro direktore Jurgita
BuCir.skiene ir Siaulil.l teritorines darbo bir:Zos Joni skio skyriaus vedej a Raimunda E ugenij a
Falka uskiene apsvarste nominacijll pretendentus. Taryba nusprende teikti siulymus visoms 3
nominacijoms.2015 m . lapkricio 23 d. Joniskio rajono savivaldybes administracijos pastangomis
duris atvere Algimanto Raudonikio meno mokykl os Atviras jaunimo centras, kuris per proj ektin~
veiklcl vykdo aktyviq jaunimo uzimtumo politikq. Savivaldybej e aktyviai veikia Joniskio raj ono
nusib .ltimll prevencijos ir kontroles 20 15-20 17 m . programa pagal ivairill priemonill planq, yra
sudarytas vaikl.l ir jaunimo susiburimo vietll zemelapis, skatinami savanorystes pagrindll veikiantys
j aunicji policij os remejai, N usikaltimll prevencijos priemonil! psichologinio ir fizinio smurto tema
organ izavimas, prekybos zmonemis prevencij os organizavimas, prevencines priemones, skirtos
vaik4 ir jaunimo saugiam elgesiui kelyje, vykdymas. Joniskio rajono savivaldybes strateginio piano
tikslas: Skatinti rajono gyventojl! pilietiskumq, iniciatyvumq ir verslumq kurio uzdavinys: Didinti
j aunimo iniciatyvumq ir dalyvavimq Joniskio rajono gyvenime (0301 ).Vadovauj antis Joniskio
raj on•) savivaldybes jaunimo politikos koncepcija, patvirtinta 201 2 m. ir Joniskio raj ono
saviv:1.ldybes jaunimo iniciatyvl! projekt4 finansavimo tvarkos aprasu, patvirtintu 201 6 m. rugsejo
2 1 d., 201 6 m. finansuoti 2 Jaunimo iniciatyV4_ proj ektai : Skaistgirio jaunimo klubo ,,SJK"
proje-<tui ,,Respublikine prevencine ,,Sniego gniuztes" stovykla" skirta 300 Eur; Jaunimo kulti1ros
klubc· ,,ETC" proj ektui ,,Joniskio jaunimo apdovanojimai - 201 6" skirta 700 Eur. Joniskio rajono
savivaldybes visuomenes sveikatos remimo specialiosios programos priemonese finansuojami
sveikatinimo projektai. Atv iro j aunimo centro ikiirimas ir dar daug kitl! kriterij4, kuriais remiantis
savivaldybe bus sii1loma nominacijoj e ,,Draugiska jaunimui savivaldybe" . Nominacijai ,,Draugiskas
jauni:nui verslas" bus sii1lomas ZAP' o baras (https://www.facebook. com/zapobarasO, kuris sudar~s
tinka n q jaunimui erdv~ , nuolat vyksta protmusiai ir kt. renginiai, tai Anglisko stiliaus baras,
isikur~s pacioje Joniskio miesto sirdyj e( Il BIONORMANAS ZemaiCitt g. 7A, Joniskio m., Joniskio
sen., Joniskio r. sav., LT-8414 7), bei UAB ,,Joniskio grudai" - tai viena stambiausi4 kombinuotlJ.i4
pasar4 gamintoj4 Baltijos falyse, kurie idarbino daugiausiai jaun4 zmonil.l, tai imone, kuri
sertifikuota tarptautiniu ISO 22000:2005 sertifikatu, isduotu TOY ThUringen e. Y. sertifikavimo
ista igos, remej ai Joni skyj e vykusios sventes "Mylek gyviinus", konkurs4 nugaletojams ir priz4
laim€:toj ams (vaikams ir j aunimui). (https://www.facebook.com/Joniskiogrudai/? fref=ts).
NUT ART A: teikti siulymus visoms 3 nominacijoms:
1. Nominacij ai ,,Draugiskajaunimui savivaldybe" silllyti Joniskio raj ono savivaldyb~.

2. Nominacijai ,,Draugiskas j aunimui verslas" sii1lyti ZAP' o barq bei UAB ,,Joniskio grudai".
PosE dzio pirmininkas

Paulius Kuprevicius

Posedzio sekretore

Vilma Bartasiene

