JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2021 m. lapkričio 23 d. Nr. JP 4
Posėdis įvyko 2021 m. lapkričio 19 d. 14.30 val., naudojantis video konferencijos platforma
Zoom. Posėdžio nuoroda:
https://us02web.zoom.us/j/98825086276?pwd=djJSNmhvQ0ZBZ0lBRTQyanVvdWR4dz09
Meeting ID: 988 2508 6276, Passcode: n04q30
Darbotvarkė:
1. Dėl 2021 m. spalio 18 d. LiJOT rašto Nr. 21 – 149 „Dėl savivaldybių jaunimo
reikalų tarybų nagrinėjamų klausimų“ (pranešėja V. Aleknavičienė).
2. Lietuvos jaunimo metų minėjimo 2022 metais plano (pranešėja V.
Aleknavičienė).
3. Dėl savivaldybių Jaunimo reikalų tarybų narių platformos facebook grupėje
(pranešėja D. Armonavičienė).
4. Einamieji klausimai.
Posėdžio pirmininkė –
Joniškio r. savivaldybės mero pavaduotoja Vaida
Aleknavičienė, posėdžio sekretorė – Joniškio r. savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė
Daina Armonavičienė.
Dalyvavo: Kęstutis Tautvaišas, Joniškio r. savivaldybės tarybos narys, Gabija Rudytė,
Skaistgirio jaunimo klubo „SJK“, Egidija Daunorienė, Joniškio r. savivaldybės administracijos
Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė, Eglė Damalakaitė, Joniškio r.
savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus tarpinstitucinio
bendradarbiavimo koordinatorė, Brigita Budreckaitė, Lietuvos moksleivių sąjungos Joniškio
mokinių savivaldų informavimo centro regioninės jaunimo politikos koordinatorė.
Nedalyvavo: Evelina Spiriūtė, Gasčiūnų jaunimo klubo „Ateinam“ narė, Neda
Vadakojytė, jaunimo atstovė.
Darbotvarkė:
1. SVARSTYTA: Pirmininkė V. Aleknavičienė informavo, 2021 m. spalio 18 d. gautas
LiJOT raštas Nr. 21 – 149 „Dėl savivaldybių jaunimo reikalų tarybų nagrinėjamų klausimų“,
kuriame sakoma, kad siekiant užtikrinti aukščiausią darbo kokybę ir tikslingumą, prašoma iki
2021 metų lapkričio 30 dienos pateikti savivaldybėje veikiančios Savivaldybės jaunimo reikalų
tarybos nagrinėtų ir nagrinėti planuojamų klausimų sąrašą. Pirmininkė informavo, kad jaunimo
reikalų taryboje (toliau - JRT) svarstytų klausimų sąrašas bus pateiktas LiJOT iki nurodytos
datos.
2. SVARSTYTA: Visoms savivaldybėms buvo pateiktas Lietuvos jaunimo metų
minėjimo 2022 metais plano projektas. Su plano projektu V. Aleknavičienė supažindino visą
JRT. Diskutuota, kurias plano projekto priemones galėtų įgyvendinti ar prisidėti įgyvendinant
JRT. Svarstyta, kiek lėšų priemonių įgyvendinimui numatyti Joniškio rajono savivaldybės
biudžete. JRT narė G. Rudytė pasiūlė, savivaldybės biudžete numatyti didesnį jaunimo
iniciatyvų projektų finansavimą. Jaunimo organizacijos galėtų teikti paraiškas ir gauti
finansavimą projektams, kurie būtų skirti jaunimo metams paminėti. E. Daunorienė pasiūlė į
Jaunimo politikos įgyvendinimo priemones įtraukti naują priemonę – Jaunimo erdvės įkūrimą.
V. Aleknavičienė pasiūlė iki gruodžio mėnesio parengti ir aptarti JRT Joniškio rajono
savivaldybės Jaunimo minėjimo 2022 metais planą ir priemones. Pasiūlyta pakviesti rajono
ugdymo įstaigas, jaunimo organizacijas, biudžetines įstaigas prisidėti organizuojant ir
įgyvendinant projektus ir renginius, skirtus jaunimo metams.

2.NUTARTA: vienbalsiai pritarta Jaunimo politikos įgyvendinimo priemonėms ir jų
įgyvendinimo lėšoms:
Jaunimo veiklos organizavimas: iš jų jaunimo iniciatyvų projektams – 7,00 Eur, iš jų
jaunimo savanoriškai tarnybai – 3,5 Eur, iš jų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų
veiklos skatinimas – 2,00 Eur, Jaunimui patrauklios erdvės sukūrimas Joniškio miesto parke –
nauja priemonė, skirta tik 2022 - Jaunimo metams – 15,00 Eur, Jaunimo vasaros užimtumo ir
integracijos į darbo rinką programos finansavimas (Ši priemonė buvo finansuota iš Socialinės
paramos skyriaus lėšų) – 5,00 Eur. Iš viso: 32,5 Eur.
3. SVARSTYTA: Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) kartu su JRD pradeda
iniciatyvą - stiprinti Savivaldybių jaunimo reikalų tarybas (SJRT )ir jų tarpusavio
bendradarbiavimą. Šiuo tikslu siekiama suburti SJRT narius į bendrą platformą, kurioje būtų
galima dalinti patirtimis, naujienomis, diskutuoti tarpusavyje. Tokia platforma pasirinkta
Facebook grupė: https://www.facebook.com/groups/558389212117901. JRT nariai pakviesti
prisijungti prie šios grupės.
4. SVARSTYTA: 2022 metai paskelbti Lietuvos jaunimo metais. Pirmininkė V.
Aleknavičienė pasiūlė paskelbti atvirą konkursą logotipui sukurti, kuris įprasmintų jaunimo
metus. Konkursą paskelbs JRT. Atviru balsavimu internetus bus išrinktas logotipo
nugalėtojas. Logotipas bus naudojamas visus metus – jaunimo renginių metu, savivaldybės
tinklalapyje ir kt.
4. NUTARTA. Paskelbti atvirą konkursą logotipui sukurti, kuris įprasmintų 2022 m. –
Lietuvos jaunimo metus.

Pirmininkė

Vaida Aleknavičienė

Sekretorė

Daina Armonavičienė

