Projektas
Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdžio darbotvarkė
2014-01-09 15 val. Šilutės rajono savivaldybės mažojoje salėje
Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
Dėl Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotojo išrinkimo.
Dėl posėdžio sekretoriaus išrinkimo.
Dėl Jaunimo reikalų tarybos darbo reglamento patvirtinimo.
Dėl Jaunimo reikalų tarybos 2014 m. veiklos plano sudarymo.
Dėl vertinimo komisijos sudarymo Jaunimo programos projektų vertinimui.
Dėl patalpų suteikimo jaunimo organizacijoms (Šilutės rajono savivaldybės turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašas).
8. Kita informacija.
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Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas Ričardas Čaikys

Srlurns RAJoNo sAvrvALDyBES

JAUNTMo REIKALU TARyBos posnoZro

PROTOKOLAS
2Ot4-Ot-09 Nr. sV:1Zt .9.9)-r
Situte

Posedis [vyko 2014 m. sausio 9 d. 15.00 val.- 16.00 val.
PosedZio pirmininkas - Ridardas daikys
PosedZio sekretore - Vilma Norkute
Dalyvauja: Silutes rajono savivaldybes tarybos nariai: A_lgirdas Gedas, Arvydas Jakas,

Saulius Stankevidiur, Sitrter rajono savivaldybes administracijos-Svietimo skyriaus vyriausioji
specialiste Vida Kuraitiene, Silutes rajono savivaldybes administracijos Kultlros skyriaus
vyriausioji specialiste Jurgita SkobinO, Situtes senilnas Raimondas Steponus, Silutes Sauliq kuopos
atstovas Rolandas Gudaitis, Juknaidiq jaunimo klubo atstovas Vytautas Barkauskas, Silutes rajono
mokiniq tarybos atstove Saule DrakSaite.
Nedalyvavo - Katydiq neformalios jaunimo grupes ,,Katydiq jaunimas" atstove Brigita
Nevardauskaite.
DARBOTVARKE:
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Del darbotvarkes patvirtinimo.
Del Jaunimo reikalq tarybos pirmininko pavaduotojo iSrinkimo.
Del posedZio sekretoriaus i5rinkimo.
Del Jaunimo reikalq tarybos darbo reglamento patvirtinimo.
Del Jaunimo reikalq tarybos 2014 m. veiklos plano sudarymo.
Del vertinimo komisijos sudarymo Jaunimo programos projektq vertinimui.
Del patalpq suteikimo jaunimo organizacijoms (Silutes rajono savivaldybes
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos apraSas).
Kita informacija.

Susirinkimo pirmininkas R. Caikys pristate posedZio darbotvarkE. n. Caikio
pristaty.tai darbotvarkei pritarta vienbalsiai. PosedZio pirmininkas Jaunimo reiklaq _tarybos narius
informavo, kad posedis yra i5plestinis ir jame dalyvauja Silutes rajono savivaldybes Meras Sarunas

LauZikas.

1.

SVARSTYTA. Del Jaunimo reikalqtarybos pirmininko pavaduotojo i5rinkimo.
Pirmininkas informavo, kad reglamento nustatyta tvarka reikia i5rinkti ir patvirtinti
pirmininko pavaduotoj4 ir papra5e JRT nariq teikti pasi[lymus. Raimondas Steponkus pasi[lE Sias
pareigas uZimti Algirdui CLO"i. Kitq kandidatq nebuvo pasifllyta. R. iaikys pasille balsuoti lri: A.
Gedo kandidat[rq. Balsavimas : uZ- 1 0; prie5-0 ; nebalsavo- 1
NUTARTA. Pirmininko pavaduotoju paskirti Algird4 Gedq.
2. SVARSTYTA. Del posedZio sekretoriaus i5rinkimo.
Pirmininkas papra5e pirmajam posedZiui i5rinkti sekretoriaujant[ asmeni ir informavo,
kad tolimesniuose posedZiuose Sias pareigas uZims Jaunimo reikalq ir sporto koordinatore Rimante
iiutiene. Pirmininkas pasiflle Vilm4NorkutE. Balsavimas: uZ-10; prie5-O, nebalsavo-1
NUTARTA. PosedZio sekretorq paskirti Vilm4 NorkutE.
3. SVARSTYTA. Del Jaunimo reikalq tarybos darbo reglamento patvirtinimo.
Pirmininkas informavo, kad reikia patvirtinti Jaunimo reikalq tarybos darbo
reglamentq kuris buvo persiqstas el. pa5tu visiems JRT nariams.
NUTARTA. Vienbalsiai patvirtinti Jaunimo reikalq tarybos darbo reglament4.
4. SVARSTYTA. Del Jaunimo reikalq tarybos 2014 m. veiklos plano sudarymo.
Pirmininkas informavo, kad reikia sudaryti ir patvirtinti Jaunimo reikalq tarybos 2014
m. veiklos planq ir pristate plano gaires. Taip pat pirmininkas informavo, kad nariai gali siqsti savo

pasiUlymus jam arba jaunimo ir sporto reikalqkoordinatorei Rimantei eiulienei el. pa5tu. A.Gedas
pasifile nusistatyti konkredi4 datq iki kurios galima siqsti pasifilymus. A.'Gedas pasille iki vasario 7
d. susiqsti pasillyrnus del plano, o kitame posedyje patvirtinti. Balsavimas: uZ-11; prie5-0;
nebalsavo-0.
NUTARTA. Pasiulymus del Jaunimo reikalq tarybos 2014 rnetq veiklos plano siqsti
pirmininkui arba jaunimo ir sporto reikalq koordinatorei el. paStu iki 2014 m. vasario 7 d.
5. SVARSTYTA. Del vertinimo komisijos sudarymo Jdunimo programos projektq

ji

vertinimui.
Pirmininkas informavo, kad buvo pakeisti Silutes rajono savivaldybes Jaunimo
programos projektq 2014 m. konkurso nuostatai ir I komisij4 reikia deleguoti 2 jaunimo atstovus, 2
administracijos darbuotojus ir vienq politikq. Pirmininkas pasiule V. NorkutE ir S. Drak5aitg kaip
jaunimo atstoves ir paklause ar yra kitq pasifllymq, savanoriq. $. Stankevidius pasisiUle bUti
deleguotas i vertinimo komisijq nuo politikq. Nuo administracijos buvo paSiUlyos J. Skobiene, V.
Kubaitiene). Balsavimas uZ pasiulytas kandidat[ras: :uL-ll, prie5-O; nebalsavo-O.
NUTARTA. Sudarl.ti tokios sudeties jaunimo projektq vertinimo komisijq V.
Norkute, S. Drak5aite, J. Skobiene, V. Kubaitiene, S Stankevidius.
6. SVARSTYTA. Del patalpq suteikimo jaunimo organizacijoms (Situtes rajono
savivaldybes turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos apra5as).
Pirmininkas informavo, kad pagal dabartini Silutes rajono savivaldybes turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo tvarkos apra54jaunimo organizacljos, kuriose yra pilnamediq asmenq
negali glaustis mokyklq ir kt. istaigq patalpose nemokant nuomos ir komunaliniq mokesdiq. Meras
S. LauZikas pasi[le kreiptis ! Silutes rajono savivaldybes taryb4 del tvarkos apraSo punkto
pakeitimo.

NUTARTA. Kreiptis

i

Situtes rajono savivaldybes taryb4 del tvarkos

apra5o

pakeitimo.

7.

SVARSTYTA. Kita informacija.
Pirmininkas informavo JRT narius, kad Liepq g. 7 esandios patalpos buvo paskirtos
Fotografrl klubui, jq meninei veiklai vykdyti, tadiau jomis ne pagal paskin[ naudojasi riedutininkai
ir dviratininkai savo treniruotems, vakareliams. Taip pat pirmininkas informavo, kad Siame pastate
yra pastaty,tos rampos, pagal projekt4 turejusios bUti Gluosniq g. Zaidimq aik5teleje. A. Jakas
pasiule kreiptis i Situtes rajono savivaldybes tarybq del patalpq panaudojimo.
NUTARTA. Kreiptis i Silutes rajono savivaldybes tarybq del patalpq esandiq Liepq g.
7 panaudojimo.
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