JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS
JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2022 m. vasario 25 d. Nr. T18-1
Jurbarkas
Posėdis įvyko – 2022 m. sausio 19 d., trukmė 2 val. (nuo 16.00 val. iki 18.00 val.).
Posėdžio pirmininkė – Inga Molevaitė.
Posėdžio sekretorė – Eglė Mazur.
Dalyvavo tarybos nariai: Inga Molevaitė, Lukas Didžbalis, Neringa Paldūnaitė, Simona
Eimutytė, Gabija Liškevičiūtė, Enrika Plyčiuvaitytė.
Nedalyvavo tarybos nariai: Sigita Pesytė, Remigijus Brazaitis.
Dalyvavo svečiai: Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius; Jurbarko
Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos mokinių tarybos pirmininkas Arnas Sluoksnaitis.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl pritarimo posėdžio darbotvarkei.
2. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2021 metų veiklos ataskaitos
aptarimo.
3. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo ir
finansavimo tvarkos aprašo keitimo.
4. Dėl lėšų poreikio jaunimo reikalams 2022 metais.
5. Dėl Jurbarko rajono jaunimo pilietinių ir socialinių iniciatyvų projektų finansavimo
konkurso skelbimo du kartus per metus.
6. Dėl Lietuvos jaunimo metų minėjimo 2022 metais.
7. Diskusija dėl tinklinio aikštelės, esančios šalia Jurbarko karjero, bei Jurbarko riedlenčių
parko.
8. Diskusija dėl Jurbarko švietimo centro atviro jaunimo centro veiklos.
9. Dėl mobiliojo darbo su jaunimu veiklos.
10. Informacijos pateikimas.
1. SVARSTYTA. Dėl pritarimo posėdžio darbotvarkei.
Inga Molevaitė siūlo Jaunimo reikalų tarybos nariams pritarti posėdžio darbotvarkei.
NUTARTA. Pritarti posėdžio darbotvarkei.
Balsavimo rezultatai: „už“ – 6.
2. SVARSTYTA. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2021 metų
veiklos ataskaitos aptarimo.
Eglė Mazur trumpai pristatė svarbiausias jaunimo reikalų tarybos 2021 metais vykdytas
veiklas. Aptarė, kokias užsibrėžtas 2021 metais veiklas pavyko įgyvendinti, o kurių nepavyko.
NUTARTA. Pritarti Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2021 metų veiklos
ataskaitai.
Balsavimo rezultatai: „už“ – 6.
3. SVARSTYTA. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo savanoriškos tarnybos
organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo keitimo.
Eglė Mazur pristato rengiamą Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 14 d.
sprendimo projektą Nr. TSP-11 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d.

sprendimo Nr. T2-283 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo savanoriškos tarnybos
organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Skirmantas Mockevičius teiraujasi koks yra poreikis ir kur dažniausiai atliekama savanoriškas
tarnyba.
Eglė Mazur pažymi, kad Jurbarko viešoji biblioteka ir Jurbarko sporto centras priima
daugiausiai savanorių. Pusmečiui poreikis yra 6 savanoriai.
Skirmantas Mockevičius mano, kad įstaigos turėtų palankiau žiūrėti į savanorystę.
Inga Molevaitė pažymi, kad akredituotų įstaigų, galinčių priimti yra 6, tačiau visi žiūri į
savanorius skirtingai. Vieni, kad tai teikia naudą, kiti, kad tai yra našta, nors savanoris gali atlikti
nemažai techninių darbų, taip nuimti darbų dalį nuo darbuotojo ir nauda bus tiek pačiai įstaigai tiek
savanoriui, kuris praleis dieną darbo aplinkoje ir susipažins su praktine to darbo dalimi.
Inga Molevaitė prašo Gabijos Liškevičiūtės pasidalinti savo patirtimi, nes Gabija yra baigusis
savanorišką tarnybą.
Gabija Liškevičiūtė pasakoja apie savo asmeninę teigiamą patirtį atliekant savanorišką
tarnybą. Pažymi ir trūkumus, pavyzdžiui priemonių trūkumas, viešumo stoka.
Skirmantas Mockevičius atkreipia dėmesį, jog svarbu gerąją patirtį, susijusią su jaunimo
savanoriška tarnyba, viešinti bei dalintis su visuomene, kad kuo plačiau būtų žinoma apie šios
programos teigiamą naudą.
Inga Molevaitė pažymi, kad kai kurios įstaigos, ypač sporto centras, nuolatos dalinasi
savanorių patirtimis. Viešina savanorių nuotraukas, veiklas prie kurių jie prisideda.
NUTARTA. Pritarti rengiamam Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo savanoriškos tarnybos
organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo pakeitimui.
Balsavimo rezultatai: „už“ – 6.
4. SVARSTYTA. Dėl lėšų poreikio jaunimo reikalams 2022 metais.
Inga Molevaitė pristato, jog buvo pateiktas preliminarus biudžeto poreikis jaunimo veikloms
finansuoti 2022 metais. Iš viso 22 200,00 Eur. Iš jų:
• 7 000,00 Eur jaunimo užimtumui ir integracijai į vietos bendruomenės gyvenimą aktyvinti.
Lėšos reikalingos finansuoti jaunimo parke organizuojamai rugsėjo pirmosios šventei, jaunimo
organizacijų ir neformalių jaunimo grupių teikiamų socialinių ir pilietinių iniciatyvų projektams
remti, jaunimo reikalų tarybos veiklai ir kitoms su jaunimo veikla susijusioms reikmėms finansuoti
bei renginiams skirtiems paminėti Lietuvos jaunimo metus.
• 3 200,00 Eur jaunimo savanoriškos tarnybos Jurbarko rajono savivaldybėje įgyvendinimui.
• 12 000,00 Eur jaunimo, besimokančio švietimo įstaigoje, darbo užmokesčio
kompensacijoms mokėti.
Inga Molevaitė primena, jog 2022 metai yra skirti paminėti Lietuvos jaunimo metus, todėl
prašomų lėšų gali neužtekti, nes numatyta vykdyti įvairias veiklas bei iniciatyvas, todėl papildomai
reikėtų prašyti 5 500,00 Eur sumos. Kai kurie renginiai suplanuoti pernai metais, tačiau neįgyvendinti
dėl lėšų stokos. Ji siūlo teikti prašymą Jurbarko rajono savivaldybės tarybai, kad Jurbarko rajono
savivaldybės 2022 m. biudžete jaunimo veikloms finansuoti būtų skirta 27 700,00 Eur suma.
Eglė Mazur pristato idėja Jaunimo metams- pastatyti Jaunimo parke išmanųjį suoliuką.
Skirmantas Mockevičius primena, kad investicinis skyrius yra laimėjęs konkursą dėl Wi- fi
vietų, todėl idėja koreliuotųsi su išmaniuoju suoliuku.
Inga Molevaitė akcentuoja merui, kad papildomas lėšų poreikis bus 5500 Eur.
Skirmantas Mockevičius kalba apie tai, kad reikia ieškoti savo resursų, pavyzdžiui renginiams
samdyti savo atlikėjus jurbarkiečius.
Inga Molevaitė sako, kad 2000 Eur ir yra tokia maža, nes ieškoma savų resursų. Samdyti iš
kitų miestų galimybės neturim, nes samata būtų nuo 3000 Eur. Akcentuoja , kad tris metus nevyko
jokie renginiai jaunimui, kurie paskatintų juos už vykdomas veiklas.
NUTARTA. Teikti pasiūlymą Jurbarko rajono savivaldybės tarybai, kad Jurbarko rajono
savivaldybės 2022 m. biudžete jaunimo užimtumui ir integracijai į vietos bendruomenės gyvenimą
aktyvinti būtų skirta 27 700,00 Eur suma.

Balsavimo rezultatai: „už“ – 6.
5. SVARSTYTA. Dėl Jurbarko rajono jaunimo pilietinių ir socialinių iniciatyvų projektų
finansavimo konkurso skelbimo du kartus per metus.
Inga Molevaitė atkreipia dėmesį, jog Jurbarko rajono jaunimo pilietinių ir socialinių iniciatyvų
projektų finansavimo konkursas yra skelbimas vieną kartą per metus, dažniausiai pavasarį, tačiau
pasak jos, būtų naudinga ir aktualu šį konkursą skelbti du kartus per metus, atsižvelgiant į Jurbarko
rajono savivaldybės biudžetą. Taip būtų stiprinamos jaunimo organizacijos ir neformalios jaunimo
grupės, veikiančios savanoriškais pagrindais bei tenkinančios jaunimo užimtumo poreikį.
Lukas Didžbalis pritaria siūlymui, jo nuomone, tai būtų naudinga visoms jaunimo
organizacijoms ir neformalioms jaunimo grupėms.
Inga Molevaitė informuoja, jog vasario pradžioje planuojamas susitikimas su Jurbarko rajono
savivaldybėje veikiančiomis jaunimo ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis bei neformaliomis
jaunimo grupėmis. Susitikimo metu būtų diskutuojama apie jų vykdomus ir planuojamus vykdyti
projektus bei lūkesčiai.
NUTARTA. Teikti pasiūlymą Jurbarko rajono savivaldybės administracijai, jog Jurbarko
rajono jaunimo pilietinių ir socialinių iniciatyvų projektų finansavimo konkursas būtų skelbiamas du
kartus per metus.
Balsavimo rezultatai: „už“ – 6.
6. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos jaunimo metų minėjimo 2022 metais.
Egle Mazur pasisako apie Jaunimo metų iniciatyvą per visą Lietuvą. Stelmužės ąžuolo
sodinimas ir interaktyvus langas. Simbolinis paminėjimas jaunimo metams.
Inga Molevaitė pasakoja apie vienos jaunos mergino iniciatyvą organizuoti orientacinio
varžybos per tris seniūnijas. Agituoja ir kitus imtis tokių iniciatyvų.
Inga Molevaitė jaunimo reikalų tarybos nariams bei svečiams primena, jog 2022 metai skirti
paminėti Lietuvos jaunimo metus, todėl įvairūs renginiai bei iniciatyvos šiais metais yra ypač svarbu.
Planuojami 3 renginiai, kurie galėtų įprasminti Lietuvos jaunimo metus Jurbarke, tai Rugsėjo 1-sios
šventė jaunimo parke, jaunimo nominacijų šventė „Jurbarko perliukai“ bei debatai „Mokinių balsas“.
Eglė Mazur siūlo bendradarbiauti su Jurbarko rajono savivaldybės įstaigomis, jas įtraukti į
renginių organizavimą, skirtą paminėti Lietuvos jaunimo metus. Ji siūlo, kreiptis į įstaigas su
prašymu, jog renginiai, kuriuos jie organizuoja jaunimui, būtų reklamuojami su oficialiu Lietuvos
jaunimo metų logotipu, taip įstaigos išreikštų savo solidarumą ir prisijungtų prie šių metų
paminėjimo.
Inga Molevaitė pritaria siūlymui bei papildo, jog Jurbarko rajono savivaldybės įstaigos turėtų
pateikti planuojamų organizuoti renginių 2022 metais, kurie skirti jaunimui, sąrašą, kad būtų galima
sudaryti renginių kalendorių.
NUTARTA. Kreiptis į Jurbarko rajono savivaldybės įstaigas su prašymu, jog pateiktų
planuojamų organizuoti renginių 2022 metais, kurie skirti jaunimui, sąrašą bei pateikti prašymą, jog
šie renginiai būtų reklamuojami su oficialiu Lietuvos jaunimo metų logotipu.
Balsavimo rezultatai: „už“ – 6.
7. SVARSTYTA. Diskusija dėl tinklinio aikštelės, esančios šalia Jurbarko karjero, bei
Jurbarko riedlenčių parko.
Inga Molevaitė veda diskusiją apie Jurbarko riedlenčių parką bei tinklinio aikštelę, esančią
prie Jurbarko karjero. Pasakoja apie pokalbį su Jurbarko sporto centro direktore Odeta Vaitiekūnaite,
kuri informavo, jog dėl tinklinio aikštelės, esančios prie Jurbarko karjero, atnaujinimo yra pateikta
paraiška. Atsakymas, ar bus gautas finansavimas, bus pateiktas liepos mėnesį. Dėl Jurbarko riedlenčių
parko atnaujinimo, sunku surasti rangovus, kurie įvykdytų numatytus darbus, jau šešis kartus
bandoma pasirašyti sutartį su rangovu, tačiau dėl susiklosčiusių nepalankių situacijų, to nepavyksta
padaryti. Artimiausiu metu planuojamas dar vienas pasirašymas.

Inga Molevaitė prašo mero, kad projektuojant tinklinio aikštelę būtų išgirsti ir įtraukti patys
jaunuoliai.
Skirmantas Mockevičius atsako, kad dėl riedlenčių parko jaunimas buvo įtrauktas.
Lukas Didžbalis viliasi, jog dėl riedlenčių parko šis kartas bus sėkmingas ir parkas bus
atnaujintas.
Inga Molevaitė sako, jog tikimasi, kad šį projektą pavyks įgyvendinti iki šios vasaros.
Balsavimas nevyko.
8. SVARSTYTA. Diskusija dėl Jurbarko švietimo centro atviro jaunimo centro veiklos.
Inga Molevaitė kreipiasi į jaunimo reikalų tarybos narius, klausia ar jie lankosi Jurbarko
švietimo centro atvirame jaunimo centre.
Neringa Paldūnaitė pasisako, kad į Jurbarko švietimo centro atvirą jaunimo centrą nueina vos
du kartus per metus , nors seniau ji dažnai ten lankydavosi.
Enrika Plyčiuvaitytė neina, nes mano, kad aplinka skirta jaunimui turi būt kitokia.
Gabija Liškevičiūtė teiraujasi, kodėl yra vedama ši diskusija, ar yra numatyti kokie nors
pokyčiai centre, nes jau buvo kalbėta apie vietos keitimą.
Inga Molevaitė paprašo mero, kad pristatytų jaunimui idėja dėl naujo pastato statybos, kuris
buvo numatytas apleisto buvusio darželio Gandriuko vietoje.
Skirmantas Mockevičius atsako, kad situacija yra pasikeitusi ir strategija dėl naujo pastato
statybos yra pasikeitusi.
Inga Molevaitė primena, kad pernai metais strateginio plano pristatymo metu išreiškė
nuomonę dėl jaunimo centro pastato statybos, kuris veiktų tik jaunimo sričiai. Tarybos nariai už šį
planą nubalsavo.
Inga Molevaitė sako, kad buvo nuvykusi į kitus jaunimo centrus ir patikrinusi, kaip jie veikia,
nes pastaruoju metu kyla daug diskusijų dėl Jurbarko švietimo centro atviro jaunimo centro, ypatingai
atkreipiamas dėmesį dėl vietos, kur jis yra. Kaimynai nuolatos skundžiasi dėl triukšmo, kurį, pasak
jų, kelia jaunimas užsukantis į Jurbarko švietimo centrą atvirą jaunimo centrą. Problemos kyla dėl
muzikos, kurios jie klausos, kamuolio, kurį mušinėja ir panašiai. Pastebima ir tai, kad į centrą renkasi
tik nemotyvuotas jaunimas, kuriems veiklos nėra įdomios, tačiau jiems svarbu yra turėti erdve sau,
tačiau motyvuoti jauni žmonės neateina, nes jaučia veiklų trūkumą, jaukios aplinkos nebuvimą.
Pamini Palangos jaunimo centro pavyzdį kur vietą randą visi, tačiau erdvė yra apgalvotos tiek
norintiems veikti tiek norintiems tiesiog pailsėti arba paruošti pamokas. Kad centras atlieptų visų
poreikius ir nemaišytų bendrabučio gyventojams, reikėtų pagalvoti apie kitą centro vietą.
Skirmantas Mockevičius pritaria, jog Jurbarko švietimo centras atviras jaunimo centras yra
netinkamoje vietoje, todėl reikėtų pagalvoti apie kitas alternatyvas. Jo nuomone, galbūt Jurbarko
rajono savivaldybės įstaigos galėtų įsileisti jaunimą, kad šie galėtų vykdyti veiklas. Taip pat jis
pasiūlo, jog jaunimas galėtų neprisirišti prie konkrečios vietos ir kiekvieno susitikimo metu rinktis
tose vietose, kokias veiklas tuo metu norėtų vykdyti, tarkim, jei jie tuo metu norėtų užsiimti
sportinėmis veiklomis, tai galėtų pasiprašyti Jurbarko sporto centro, kad juos įsileistų į patalpas,
pavyzdžiui kito susitikimo metu galėtų pasirinkti diskusiją apie muziką, tokiu atveju pasiprašytų, jog
juos priimtų Jurbarko kultūros centras ir šios įstaigos darbuotojai padėtų pravest diskusiją ir panašiai.
Jis siūlo į tai žvelgti plačiau, originaliau bei naudotis jau dabar sukurtomis sąlygomis bei galimybėmis
jaunimui aktyviai įsitraukti į turimas veiklas.
Inga Molevaitė klausia ar galima gauti vietą jaunimo centrui Jurbarko bibliotekoje, nes ta vieta
yra mėgstama jaunuolių.
Skirmantas Mockevičius mano, kad konkrečios vietos nereikia. Reikia dalintis visomis
erdvėmis kurias turime Jurbarke, susitarti konkrečiai vietą, laiką ir jaunimas galės naudotis.
Inga Molevaitė klausia mero ar jis yra apsilankęs kokiam nors jaunimo centre.
Skirmantas Mocekvičius atsako, kad yra buvęs Tauragėje, taip pat užsienyje Vokietijoje,
Belgijoje. Užsienyje matė, kad yra patalpų, kuriose vyksta daug veiklų, tačiau jos vienoje,

koncentruotoje vietoje. Mano, kad ir Jurbarke turėti viena pastatą, kuriame galėtų vykti įvairios
veiklos, galėtume turėti, bet lėšų tam nebus.
Inga Molevaitė akcentuoja, kad labai svarbu yra ir žmonės dirbantys centre, nes ne viskas nuo
sienų priklauso, priklauso ir nuo darbuotojų. Tačiau primena, kad dabartinė centro vieta yra visiškai
netinkama. Pamini Tauragę, kur jaunimas turi nedidelį bet poreikius atliepiantį jaunimo centrą, gali
klausyti muzikos, groti instrumentais, žiūrėti kiną, organizuotis mokymus, stalo žaidimus, žiburėlius.
Skirmantas Mockevičius prašo jaunimo reikalų tarybos narių pagalvoti apie turimus resursu ir
kur būtų galima perkelti jaunimo centrą. Mini Girdžių mokyklą, kurioje antras aukštas yra šildomas,
bet nenaudojamas.
Inga Molevaitė pritaria, kad resursų reikia ieškot, tačiau pabrėžia, jog atviras jaunimo centras,
kaip konkretus objektas, turi būti Jurbarko mieste ir apie jo vietą labai svarbu diskutuoti. Ši vieta
privalo būti patraukli jaunimui, kurioje jie galėtų drąsiai bei nevaržomai užsiimti jiems aktualiomis
veiklomis.
Skirmantas Mockevičius pabrėžia dalinimosi ekonomikos svarbą.
Balsavimas nevyko.
9. SVARSTYTA. Dėl mobiliojo darbo su jaunimu veiklos.
Eglė Mazur informuoja, jog Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos yra pateikęs jaunimo politikos įgyvendinimo Jurbarko rajono savivaldybėje 2022 m.
rekomendacijas įgyvendinant jaunimo politiką. Viena iš suformuotų užduočių Jurbarko rajono
savivaldybės administracijai yra mobilaus darbo su jaunimu formavimas.
Inga Molevaitė atkreipia dėmesį, jog 2022 metais Jurbarko rajono savivaldybėje viena iš darbo
su jaunimu formų bus sudaryti sąlygas mobiliam darbui su jaunimu.
Eglė Mazur pristato jaunimo reikalų tarybos nariams mobilus darbo specifiką, kam jis yra
reikalingas ir svarbus. Akcentuoja, kad artimiausiu metu ištirs poreikį kuriose seniūnijose labiausiai
trūksta jaunimo darbuotojų.
Inga Molevaitė išsako merui kylančias problemas. Darbuotojų trūkumą, jų supratimą, kaip turi
vykti mobilus darbas su jaunimu, norą, pagrindine darbo priemonę- automobilį, nes dabar nėra
darbuotojams dirbantiems su jaunimu skirto automobilio. Taip pat pamini, kad apskritojo stalo veiklą
bando suaktyvinti, nes nuo jų taip pat labai priklauso mobilus darbas su jaunimu.
Skirmantas Mockevičius mano, kad reikia naudotis turimais resursais. Niekas neskirs
automobilio ir prasmės nėra. Mano, kad jaunimas galėtų atvažiuoti pats į miestą.
Inga Molevaitė pasakoja, kad yra susidūrus su mobiliu darbu, matė darbo specifiką,
jaunuolius, kurie yra nemotyvuoti ir laisvalaikį leidžia vartodami alkoholį, kitas psichiką veikiančias
medžiagas. Todėl labai svarbu, kad komanda atvyktų ir bandytų jaunuolius sudominti įvairiais būdais,
prasmingomis veiklomis. Primena, kad jaunimo reikalų departamentas yra nurodęs vykdyti šią
priemonę, tačiau ji nėra vykdoma.
Skirmantas Mockevičius mano, kad tai turi vykdyti vietos bendruomenės, bibliotekos,
kultūros centrai, nes tai yra jų vaikai. Mano, kad įnorinti vaikus turi tiek kaimo bendruomenė tiek
patys tėvai, o ne atvykstantys iš Jurbarko darbuotojai. Mano, kad reikia ieškoti lėšų ir per projektines
veiklas.
Inga Molevaitė pažymi, kad dažnai pačios bendruomenės yra pavargusios nuo jaunuolių, kurie
eina nusikalstamu keliu ir pridaro nemažai žalos, todėl dirbti su jais turėtų išoriniai žmonės.
Skirmantas Mockevičius mano, kad yra didelė problema dėl jaunuolių minčių apie
savižudybę.
Inga Molevaitė paantrina merui, nes savo darbe susiduria su jaunuoliais, kurie yra linkę į
savižudybę ir mano, kad mobilus darbas labai prisidėtų prie problemos sprendimo.

Balsavimas nevyko.

10. SVARSTYTA. Informacijos pateikimas.
Inga Molevaitė pasakoja apie planuojamus debatus „Mokinių balsas“. Šių debatų tikslas
išklausyti mokinius, kurie patiria įvairių sunkumų mokykloje, jiems bus suteikta galimybė
anonimiškai išreikšti savo nuomonę bei pateikti siūlymus, ką būtų galima keisti. Į šią diskusiją bus
įtraukti asmenys, kurie yra atsakingi už švietimo formavimą, tai galės būti mokytojai, mokyklų
direktoriai, meras, galbūt atstovai iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.
Jaunimo reikalų tarybos nariai renginiui pritaria, mano, kad tai labai reikalinga.
Lukas Didžbalis suabejoja ar po šio renginio kas nors pasikeis, ar mokinių balsas bus išgirstas.
Mano, kad reikia keisti visą švietimo sistemą.
Inga Molevaitė sako, jog būtina garsiai kalbėti apie esamas problemas, jei norim pokyčių.
Arnas Sluoksnaitis pasakoja, jog jie susiduria su finansinėmis problemomis organizuojant
mokyklinius renginius, jiems dažnai trūksta pinigų, mokykla neskiria tiek lėšų, kad pakaktų
įgyvendinant renginio idėjas, todėl jie tikisi, jog Jurbarko rajono savivaldybės administracija prisidės
finansiškai.
Skirmantas Mockevičius sako, jog finansuoti mokykloje organizuojamus renginius turi pati
mokykla. Jis siūlo, mokyklos direktorei pateikti poreikį dėl planuojamų organizuoti renginių, kad ši
mokyklos biudžetą galėtų susidėlioti taip, jog dalis lėšų būtų skiriama renginiams.
Balsavimas nevyko.
Jaunimo reikalų tarybos posėdžio įrašas yra saugomas kompiuterinėse laikmenose.

Posėdžio pirmininkė

Inga Molevaitė

Posėdžio sekretorė

Eglė Mazur

