Srr,urBs RAJoNo sAvIvALDyBES JAUNTMo REIKALU TARyBos posnoZto
PROTOKOLAS
2Aru-A4-03 Nr. sV:1Zr .9.9)-2
Silute

Posedis ivyko 2014 m. balandZio 3 d. 15.00 val.- 17.00 val"
PosedZio pirmininkas - Ridardas iaikys
PosedZio sekretore - Rimante Ciutiene

Dalyvauja: Silutes rajono savivaldybes tarybos nariai: Genovaite Kimbriene, Arvydas
Jakas, Saulius Stankevidius, Silutes rajono savivaldyb6s administracijos direktoriaus pavaduotoja
Inesa Murauskiend, Silutes rajono savivaldybes administracijos Sui.ti-o skyriaus vyriausioji
specialiste Vida Kuraitiene, Silutes
_rajono savivaldybes administracijos Kulturos skyriaus
vyriausioji specialiste Jurgita Skobiene, Silutes Sauliq kuopos atstovas Rolandas Gudaitis, Juknaidiq
jaunimo klubo atstovas Vytautas Barkauskas, Silutes rajono mokiniq tarybos atstovd Saule
Drak5aite.
Nedalyvavo - Katydiq neformalios jaunimo grupes ,,Katydiq jaunimas" atstove Brigita
Nevardauskaite.

DARBOTVARKE:

1.
2"

Del darbotvarkes patvirtinimo"
Del Jaunimo reikalq tarybos sudeties pakeitimo (Pranesejas R. eaikys).
3. Del Jaunimo reikalq tarybos pirmininko pavaduotojo iSrinkimo (PraneSejas R.
Caikys).
4. Del Jaunimo reikalq tarybos nariq mokymrl balandZio 28, 29, 30 dienomis
Klaipedos regione (Pranesejas R. iaikys).
5^ Del Silutes rajono jaunimo politikos pletros, Jaunimo reikalq tarybos ir
jaunimo organizacljq vaidmens Siame procese (pranesejas Jaunimo reikalq
departamento prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
pavaduotoj as Juozas MeldZiukas).
PosedZio pirmininkas Jaunimo reikalq tarybos narius informavo, kad posedis yra
upruugos ir darbo
ministerijos direktoriaus pavaduotojas Juozas MeldZiukas, Silutes rajono savivaldybes Meras
Sarlnas LauZikas, vicemeras Virgilijus Pozingis ir jaunimo organizacijq atstovai.

i5plestinis

ir jame dalyvauja Jaunimo reikalq departamento prie Socialines

1.

SVARSTYTA. Del darbotvarkes patvirtinimo.
R. iaikys pristate posedZio darbotvarkq. R. eaikio pristatytai
darbotvarkei pritarta vienbal siai.
2. SVARSTYTA. Del Jaunimo reikalq tarybos sudeties pakeitimo.
Pirmininkas informavo, kad vasario 27 d,. tarybos sprendimu Nr. T1- 2002 yra
pakeista Jaunimo reikalq tarybos sudetis. Vietoj tarybos nario Algirdo Gedo deleguota tarybos nare
Genovaite Kimbriene, vietoj Silutes senilno Raimondo Steponkaus deleguoia administracijos

Pirmininkas

direktoriaus pavaduotoja Inesa Murauskiene.
3. SVARSTYTA. Del Jaunimo reikahl tarybos pirmininko pavaduotojo iSrinkimo.

Pirmininkas informavo, kad pasikeitus tarybos sudediai reikia i5rinkti naujq
pirmininko pavaduotoj4. A. Jakas pasi[le G. KimbrienE. S. Stankevidius pats i5sikele savo
kandidat[ra. Balsavimas: G. Kimbriene - ui.-|, nebalsavo-0, susilaike-10; S" Stankevidius uL-J"
nebalsavo-1, susilaike-2.

pavaduotoju.

NUTARTA. Sauliq Stankevidiq skirti Jaunimo reiklaq tarybos pirmininko

4. SVARSTYTA. Del Jaunimo reikalq tarybos nariq mokymrl balandhio 28,29,

30

dienomis Klaipedos regione.

Jaunimo ir sporto reikalq koordinatore informavo, kad jaunimo reikalq tarybos
nariams buvo iSsiqsta informacija apie Jaunimo reikalq tarybos nariq mokymus" Norintys dalyvauti
Siuose mokymuose turejo uZsiregistruoti. UZsiregistravo trys administracijos darbuoiojai ir trys
jaunimo organizacijq atstovai. Mokymai vyks balandLio 28,29, 30 dienomis Klaipedoje kartu iu
Neringos savivaldybes jaunimo reikalq taryba. Detalesne informacija bus iSsiqsta elektroniniu
pa5tu.

5. SVARSTYTA. pel Silutes rajono jaunimo politikos pletros, Jaunimo reikalq
jaunimo
tarybos ir
organizacijq vaidmens Siame procese.
Jaunimo reikalq departamento prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos
direktoriaus pavaduotojas J. MeldZiukas, kalbedamas apie jaunimo politikos pletrq rajono
savivaldybeje, Jaunimo reikalq tarybos (oliau - JRT) ir jaunimo organlzacijq ,uid*.r[ Siame
procese, sake, kad tai ndra paprastas i5S[kis. Vienas i5 esminiq veiksmq kq turi darl,ti JRT, tai
glaudus bendradarbiavimas su rajono politikais, administracija, kitomis jaunimo organizacijomis.
Noredami isilieti i rajono jaunimo politik4 JRT nariai turi igauti savo ,,svorf'. Todel jaunimo
atstovams bltina lankytis, stebeti politikq rengiamus posedZius, sekti su jaunimu susijusius
klausimus, projektus bei jq igyvendinimq. Pasak J. MeldZiuko, JRT turi organizuoti susitikimus su
atsakingomis institucijomis ir rinkti informacij4 arlkokie projektai buvo [gyvendinti, kaip sekesi tai
padaryti, ko dar nepasiekta ir taip toliau. Kaip sakant, JRT turi kartas nuo karto ,,kviesti ant kilimo.,
uZ su jaunimu, kultura, Svietimu, socialiniu gyvenimu susijusiais klausimais atsakingus asmenis,
institucijas. Anot J. MeldZiuko, savivaldybes jaunimo reikalq taryba (toliau - SJRT), noredama
vykdyti politik4 rajone, turi blti aktyvi, planuoti, taip pat dalyvauti politikos igyvendinime, stebdti,
vie5inti" Norint nugristi tinkam4 keliq savivaldybes jaunimui, kaip sake Jaunimo reikalq
departamento prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus pavaduotojas, svarbu
tinkamai numatyti ir isivaizduoti, kaip Silute atrodytrl maldaugpo 15-20 metq.

PosedZio pirmininkas:

Ridardas eaikys

PosedZio sekretord:

Rimante diutiene

