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DARBOTVARKĖ:
Dėl JRT sekretoriaus skyrimo.
Dėl Kalvarijos savivaldybei rekomenduojamų įgyvendinti jaunimo politikos sričių, užduočių
ir vertinimo rodiklių.
Dėl JRT veiklos plano 2018 m.
Dėl jaunimo projektų konkurso inicijavimo.
Dėl apsilankymo Sangrūdos ir Kalvarijos seniūnijose.
Dėl naujo Kalvarijos savivaldybės JRT nario skyrimo.
Dėl Kalvarijos savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbo reglamento punkto 4 papildymo
ir punktų 8.3;8.4;17 pakeitimo.

SVARSTYTA. Kalvarijos savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos sekretoriaus skyrimas.
NUTARTA. Kalvarijos savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos sekretore skirti Kalvarijos
savivaldybės administracijos darbuotoją (jaunimo reikalų koordinatorę) Ugnę Padvelskytę.
SVARSTYTA. Kalvarijos savivaldybei rekomenduojamos įgyvendinti jaunimo politikos
sritys, užduotys ir vertinimo rodikliai.
JRT nariai susipažįsta su pateikta medžiaga. Atkreipiamas dėmesys į 2.1. užduotį: ,,Sudaryti
sąlygas atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklai ir jos plėtrai“. Pastebima, kad
Kalvarijos savivaldybėje nėra įsteigto nė vieno atvirojo jaunimo centro. Rimantė Ramanauskaitė
pamini, kad 2016-2018 metų jaunimo problemų sprendimo Kalvarijos savivaldybėje priemonių
plane nurodytas tikslas 2018 m. atidaryti centrą.
Svarstomos galimybės nuvykti į kitose savivaldybėse veikiančius centrus bei pateikti
rekomendacijas apie atvirojo jaunimo centro kūrimą Kalvarijos savivaldybėje.
SVARSTYTA. JRT veiklos planas 2018 m.
Pristatomi 4 tikslai ir uždaviniai jiems įgyvendinti. Rimantė Ramanauskaitė siūlo ją skirti
atsakinga už 1-ojo tikslo įgyvendinimą, Mindaugas Lietuvininkas siūlo jį skirti atsakingą už 3-ojo
tikslo įgyvendinimą, Kęstutis Krasnickas ir Kristina Giraitytė pasisiūlo kuruoti 4-ojo tikslo
vykdymą. Šio tikslo įgyvendinimui siūloma paskirti atsakingą ir Edvardą Venslovą. Už 2-ojo tikslo
įvykdymą siūloma paskirti atsakingas Neringą Kalvaitienę ir Daivą Sinkevičienę. Nustatomi tikslų
vykdymo terminai.
NUTARTA. Patvirtinti JRT veiklos planą 2018 m.
SVARSTYTA. Savivaldybės jaunimo veiklos projektų rėmimo 2018 m. konkurso terminas.
NUTARTA. Savivaldybės jaunimo veiklos projektų rėmimo 2018 m. konkursą paskelbti
nuo 2018 m. gegužės 23 d. iki 2018 m. birželio 8 d.
SVARSTYTA. Apsilankymas Sangrūdos ir Kalvarijos seniūnijose.
NUTARTA. Susitarti su Sangrūdos ir Kalvarijos seniūnijomis dėl apsilankymo. Vizitus
derinti birželio mėnesį.
SVARSTYTA. Naujo Kalvarijos savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nario delegavimas.
Iš JRT veiklos atsistatydinus jaunimo organizacijos „DARBAS" Kalvarijos skyriaus narei
Akvilei Kalinauskaitei, svarstoma kreiptis į jaunimo organizacijų sąjungą ,,Apskritas stalas“ dėl
naujo nario delegavimo į JRT.

NUTARTA. Kreiptis į Kalvarijos savivaldybės jaunimo organizacijų sąjungą „Apskritas
stalas" dėl nario delegavimo į JRT narius.
SVARSTYTA. Kalvarijos savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos darbo reglamento punkto 4
papildymo ir punktų 8.3;8.4;17 pakeitimo.
Ugnė Padvelskytė siūlo pakeitimus Jaunimo reikalų tarybos reglamente, prašo pakeisti 4
punkto formuluotę arba atskiru punktu įtraukti į reglamentą virtualius tarybos posėdžius. JRT
pirmininkė Kristina Giraitytė siūlo į reglamentą įtraukti 5-ą punktą, kuriame būtų nurodoma, kad:
,,Esant skubiam, atskiram klausimui, kuriam yra reikalingas Jaunimo reikalų tarybos sprendimas,
išspręsti gali būti organizuojamas virtualus Jaunimo reikalų tarybos posėdis. Tokiame posėdyje
negali būti priimami nutarimai, liečiantys esminius ar ilgalaikius Jaunimo reikalų tarybos veiklos
aspektus, reikalaujantys išsamaus aptarimo“. Taip pat įtraukti punktą 6, kuriame būtų nustatyta kas
gali inicijuoti virtualų posėdį. Kalvarijos savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbo reglamento II
dalyje esančiame punkte 8.3 rašoma kad: ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki posėdžio pradžios
elektroniniu paštu ir/ar telefonu, socialinio tinklo ,,facebook.com“ grupėje informuoja Jaunimo
tarybos narius ir kitus suinteresuotus asmenis apie tarybos posėdžio datą, laiką ir vietą. Jaunimo
reikalų tarybos nariai siūlo keisti 2015 m. birželio 11 d. posėdyje patvirtinto darbo reglamento 8.3
punktą, kuriame būtų nurodyta, kad apie posėdį turi būti pranešama ne vėliau kaip prieš 3 darbo
dienas. Prie punkto 8.4 svarstoma pridėti, kad informacija apie posėdžio darbotvarkę ir posėdžiui
skirta medžiaga gali būti ne tik siunčiama elektroniniu paštu, bet ir talpinama socialinio tinklo
,,Facebook.com“ grupėje. Rimantė Ramanauskaitė pastebi, kad svarbu, jog informacija apie
Jaunimo reikalų tarybos posėdžių darbotvarkę būtų viešai prieinama, tam, kad jaunimas bei kiti
suinteresuoti asmenys galėtų lengviau suprasti jaunimo reikalų tarybos darbo specifiką ar siūlyti
papildomus darbotvarkės klausimus. Siūloma Jaunimo reikalų tarybos darbotvarkę skelbti
Kalvarijos savivaldybės administracijos tinklalapyje. Taip pat darbo reglamente pridėti punktą,
kuriuo būtų nurodoma, kad darbotvarkės viešinimo funkciją atlieka Jaunimo tarybos sekretorius.
Ugnė Padvelskytė prašo tarybos pratęsti posėdžio protokolo parengimo laikotarpį iki 10 darbo
dienų.
NUTARTA. Jaunimo reikalų tarybos reglamente punktą 4 palikti nepakeistą. Pridėti
punktą 5, kurio formuluotė skambėtų taip: ,,Esant skubiam, atskiram klausimui, kuriam yra
reikalingas Jaunimo reikalų tarybos sprendimas, išspręsti gali būti organizuojamas virtualus
Jaunimo reikalų tarybos posėdis. Tokiame posėdyje negali būti priimami nutarimai, liečiantys
esminius ar ilgalaikius Jaunimo reikalų tarybos veiklos aspektus, reikalaujantys išsamaus
aptarimo.“. Taip pat pridėti punktą 6, jį išdėstyti taip: ,,Virtualų jaunimo tarybos posėdį gali
inicijuoti Jaunimo tarybos pirmininkas ar administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas
darbuotojas, kreipdamasis elektroniniu paštu ar telefonu su prašymu į Jaunimo tarybos pirmininką“.
Punkte 10.3 (pasikeitus eiliškumui, punktas 8.3 pakeičiamas į 10.3) vietoje 7 darbo dienų įrašyti 3
darbo dienas. Punktą 10.4 (pasikeitus eiliškumui, punktas 8.4 pakeičiamas į 10.4) papildyti ir
išdėstyti taip: ,, ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas elektroniniu paštu ar socialinio tinklo
,,Facebook.com“ grupėje informuoja Jaunimo tarybos narius apie posėdžio darbotvarkę, išsiunčia
posėdžio medžiagą. Įtraukti punktą 10.5, kurio formuluotė būtų: ,,Jaunimo tarybos posėdžio
darbotvarkę, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Jaunimo tarybos posėdžio, paskelbia
savivaldybės interneto svetainėje“. Punktą 19 pakeisti taip: ,,Posėdžio protokolas parengiamas ne
vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo posėdžio dienos“.
Posėdžio pirmininkė
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Posėdžio sekretorė
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