JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS, SUDARYTOS
SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. SPALIO 26 D. SPRENDIMU NR. T2-271 „DĖL
NUOLATINĖS JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS
SUDARYMO”,
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2017-11-06 Nr. T18-8
Jurbarkas
Posėdis įvyko – 2017 m. spalio 30 d., trukmė 120 min. (nuo 15.00 val. iki 17.00 val.)
Posėdžio pirmininkė – Laura Molčankinaitė, Tauragės teritorinės darbo biržos projekto
„Atrask save“ specialistė, Jaunimo reikalų tarybos (toliau – JRT) pirmininkė.
Posėdžio sekretorius – Lukas Bakšys, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius).
Dalyvavo tarybos nariai: Erika Greičiūtė, Atviros jaunimo erdvės neformalios grupės „Mes
ir AJE” narė, Gabija Maksvytytė, Jurbarko jaunimo organizacijų sąjungos narė, Kamilė
Pernarauskaitė, Jurbarko švietimo centro Atviros jaunimo erdvės neformalios jaunimo grupės „Mes
ir AJE“ narė (JRT pirmininkės pavaduotoja), Gerda Stanaitytė, Jurbarko švietimo centro Atviros
jaunimo erdvės neformalios jaunimo grupės „Mes ir AJE“ narė, Aušra Baliukynaitė, Jurbarko
švietimo centro direktorė, Liudmila Norkaitienė, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narė, Odeta
Vaitiekūnaitė Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vyriausioji specialistė, Ramūnas Budrius, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Jurbarko rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresnysis tyrėjas.
Nedalyvavo tarybos nariai: Milda Schoenevolf, Lietuvos šaulių sąjungos Lietuvos Didžiojo
kunigaikščio Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės narė, Lukas Dapkus, Atviros jaunimo erdvės
neformalios grupės „Mes ir AJE” narys, Daivaras Rybakovas, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
narys.
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Darbotvarkė:
Susipažinimas su atsinaujinusia jaunimo reikalų taryba, tarybos pirmininko, pavaduotojo
rinkimai.
Jaunimo apklausos rezultatų pristatymas, aptarimas.
Jaunimo iniciatyvų finansavimo paraiškų aptarimas, vertinimas.
Dėl jaunimo reikalų tarybos organizuojamų metų jaunimo apdovanojimų.
Dėl Jaunimo reikalų tarybos skiriamų apdovanojimų nuostatų keitimo.

1.
SVARSTYTA. Susipažinimas su atsinaujinusia jaunimo reikalų taryba, tarybos
pirmininko, pavaduotojo rinkimai.
Lukas Bakšys posėdį pradėjo pristatydamas naujus JRT narius ir trumpai apie juos
papasakodamas. Buvo aptarta Lauros Molčankinaitės, kaip tarybos pirmininkės patirtis ir indėlis.
Apie Laurą Molčankinaitę, visų tarybos narių atsiliepimai buvo labai teigiami, išskirtas jos
aktyvumas, iniciatyvumas, organizuotumas ir priimtas vienbalsis sprendimas perrinkti Laurą
atnaujintos JRT pirmininke. Lukas Bakšys į tarybos pirmininko pavaduotojo vietą pasiūlė du
kandidatus, naujokes Gerdą Stanaitytę ir Kamilę Pernarauskaitę. Pasitarus, buvo vienbalsiai
nuspręsta, kad dešimtokė Kamilė Pernarauskaitė, gyvenanti Girdžiuose, būtų tinkamiausia
kandidatė užimti šias pareigas.
1.
NUSPRĘSTA. JRT pirmininke perrinkti Laurą Molčankinaitę. JRT pirmininkės
pavaduotoja paskirti Kamilę Pernarauskaitę.

Sprendimas priimtas visais balsais „Už”
2. SVARSTYTA. Jaunimo apklausos rezultatų pristatymas, aptarimas.
Laura Molčankinaitė išsamiai pristatė Jurbarko rajono jaunimo apklausos vertinimą su
skaidrėmis. Apklausoje dalyvavo 73 respondentai, 85 proc. Apklaustųjų buvo 14–18 metų amžiaus.
Buvo siekiama išsiaiškinti, ar jaunimui Jurbarko krašte pakanka laisvalaikio praleidimo vietų,
veiklų bei informacijos apie jas. Nors gauti rezultatai yra teigiami, tačiau tarybos diskusijose
pagrindinė tema ir problema buvo kaimiškų vietovių jaunimo užimtumas ir galimybės įsitraukti į
veiklas.
2. NUSPRĘSTA.
Paviešinti apklausos rezultatus internetiniame puslapyje https://www.jurbarkas.lt skiltyje
Jaunimas.
Sprendimas priimtas visais balsais „Už”
3.
SVARSTYTA. Jaunimo iniciatyvų finansavimo paraiškų aptarimas, vertinimas.
Lukas Bakšys pristatė, jog yra gauta viena jaunimo iniciatyvų finansavimo paraiška.
Teikėjas – Jurbarko rajono jaunimo iniciatyvos centras, su iniciatyva skleisti savanorystės žinią ir
griauti susiformavusius stereotipus, suorganizuojant neformalų renginį Tarptautinei savanorių
dienai, kuri minima gruodžio 5 d.
3.
NUSPRĘSTA. Finansuoti Jurbarko rajono jaunimo iniciatyvos centro iniciatyvą
skirtą Tarptautinės savanorio dienos renginio organizavimui.
4.
SVARSTYTA. Dėl jaunimo reikalų tarybos organizuojamų metų jaunimo
apdovanojimų.
Lukas Bakšys pasiūlė jaunimo metų apdovanojimus rengti Jurbarko kultūros centro salėje,
įtraukiant vietos jaunimo pasirodymus ir talentus, kartu apdovanojant nominantus arba organizuoti
renginį mažesnėje erdvėje ir tartis dėl kitokio formato. Svarbu, kad apdovanojimus reikia kuo labiau
viešinti, taip pat ieškoti naujų talentų. JRT pirmininkė Laura Molčankinaitė pasisakė už kokybišką,
bet mažesnės apimties renginį. Jai pritarė Ramūnas Budrius, Liudmila Norkaitienė, Odeta
Vaitiekūnaitė, papildydami, kad Jurbarko kultūros centro salė gali būti per didelė ir pasiūlė Jurbarko
turizmo ir verslo informacijos centro salę. Dėl renginio formato buvo diskutuoti keli variantai:
įtraukti į apdovanojimų renginį lektorių, viešojo kalbėjimo specialistą, kito rajono jaunimą
(Rietavas, Tauragė) ar žymų žmogų – Mantą Katlerį. Galutinė renginio data posėdžio metu nebuvo
nutarta, tačiau numatoma viena iš šių gruodžio mėnesio dienų: pirma, antra, aštunta, devinta,
penkiolikta arba šešiolikta dienos.
4.
NUSPRĘSTA. Jurbarko rajono jaunimo metų apdovanojimus rengti Jurbarko
turizmo ir verslo informacijos centro salėje. Sudaryti renginio organizavimo grupę iš visų JRT
narių. Galutinė renginio data ir kiti klausimai paliekamai derinti organizacinėje grupėje.
Sprendimas priimtas visais balsais „Už”
5. SVARSTYTA. Dėl Jaunimo reikalų tarybos skiriamų apdovanojimų nuostatų keitimo.
Tarybos nariams peržiūrėjus praėjusių metų nominacijas, bendru sutarimu buvo nuspręsta
pakeisti Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos skiriamų apdovanojimų nuostatų,
patvirtintų Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdžio 2016 m. lapkričio 14 d.
protokolu Nr. T18-4 IV skyrių jaunimo apdovanojimų nominacijos ir sujungti 6 bei 7 straipsnius,
paliekant bendrą nominaciją, jaunimo menininkas. Ir paskelbti nominantų viešą teikimą u iki
lapkričio mėn. 20 d. Informaciją apie kandidatų teikimą nominacijoms paskelbti internetinėje
svetainėje www.jurbarkas.lt, socialiniuose tinkluose ir rajono spaudoje.

5.
NUSPRĘSTA. Tvirtinti Jaunimo reikalų tarybos skiriamų apdovanojimų nuostatus
(1 Priedas). Paskelbti kandidatų nominacijai teikimą iki lapkričio mėn. 20 d. Informaciją apie
kandidatų teikimą nominacijoms paskelbti internetinėje svetainėje www.jurbarkas.lt, rajono
spaudoje ir kitose visuomenės informavimo priemonėse. Pripažinti netekusiais galios: Jurbarko
rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos skiriamų apdovanojimų nuostatus, patvirtintus
Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdžio 2016 m. lapkričio 14 d. protokolu
Nr. T18-4.

Posėdžio pirmininkė

Laura Molčankinaitė

Posėdžio sekretorius

Lukas Bakšys

PATVIRTINTA
Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos
posėdžio 2017 m. spalio 30 d. protokolu Nr. T18-8
1 Priedas
JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS
SKIRIAMŲ APDOVANOJIMŲ NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šie nuostatai apibrėžia Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos
skiriamų apdovanojimų suteikimo ir įteikimo tvarką.
2. Pagrindinės šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos:
Kandidatai nominacijai – pagal Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų
tarybos patvirtintas nominacijas siūlomi apdovanoti asmenys, įstaigos, įmonės ar nevyriausybinės
organizacijos, neformalios jaunimo grupės.
Nominacija – sritis, už kurią siūloma teikti apdovanojimą.
Nominantas – fizinis asmuo (Lietuvos pilietis), juridinis asmuo, juridinio asmens
padalinys arba neformali jaunimo grupė, atrinkti būti nominuoti iš kandidatų nominacijai.
II. NOMINAVIMO TVARKA
1. Nominacijas tvirtina Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau –
JRT).
2. Jurbarko rajono savivaldybės JRT patvirtinti nominacijų pavadinimai skelbiami
viešai – spaudoje, internete ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.
3. Teisę teikti kandidatus nominacijai turi:
3.1. jaunimo ir su jaunimu dirbančios nevyriausybinės organizacijos;
3.2. Jurbarko rajono jaunimo reikalų koordinatorius;
3.3. juridiniai asmenys;
3.4. Lietuvos piliečiai.
4. Asmenys, teisti už tyčinius nusikaltimus, negali būti teikiami apdovanojimams.
5. Jaunimo ir su jaunimu dirbančios nevyriausybinės organizacijos, juridiniai
asmenys ir Lietuvos piliečiai kandidatais nominacijai gali siūlyti save.
6. Siūlymai skirti apdovanojimą teikiami Jurbarko rajono savivaldybės JRT, jos
nustatytu laiku. Siūlyme skirti apdovanojimą nurodoma nominacijos pavadinimas, kandidatas
nominacijai ir siūlymo motyvai (ne mažiau 3-4 sakiniai). Už siūlymuose teikiamų dokumentų
tikrumą atsako juos teikiantys asmenys ar organizacijos.
7. Siūlymai teikiami Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybai elektronine
forma metu.jaunimas@gmail.com arba paštu Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas LT-74187.
8. Siūlymai apdovanoti svarstomi Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų
taryboje.
III. NOMINANTŲ ATRANKA IR APDOVANOJIMŲ SKYRIMAS
1. Nominantai renkami iš pasiūlytų kandidatų nominacijai. Renkama tik iš tų
kandidatų nominacijai, dėl kurių pateikti siūlymai atitinka II skyriaus 3, 4, 5, 6, 7 punktų
reikalavimus.
2. Nominantų atranką vykdo ir rezultatus tvirtina Jurbarko rajono savivaldybės JRT.

3. Išnagrinėjusi atrinktų nominantų nuopelnus Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo
reikalų taryba priima sprendimą, kam skirti apdovanojimą.
4. Svarstant klausimus dėl apdovanojimų skyrimo Jurbarko rajono savivaldybės JRT
posėdžiai yra uždari.
IV. JAUNIMO APDOVANOJIMŲ NOMINACIJOS
1. Jaunimo iniciatyva – fizinis, juridinis asmuo, juridinio asmens padalinys arba
neformali jaunimo grupė, įgyvendinę su jaunimu susijusią iniciatyvą Jurbarko rajone. Siūlant
kandidatą nominacijai pateikti: a) motyvuotą siūlymą; b) įvykdytos iniciatyvos aprašymą.
2. Jaunimo renginys – jaunimo renginys, vykęs Jurbarko rajone. Siūlant kandidatą
nominacijai pateikti: a) motyvuotą siūlymą; b) renginio aprašymą.
3. Jaunimo partneris – fizinis arba juridinis asmuo, arba juridinio asmens padalinys,
prisidėjęs prie Jurbarko rajono jaunimo veiklos ar iniciatyvų. Siūlant kandidatą nominacijai pateikti
motyvuotą siūlymą.
4. Jaunimo neformali grupė – juridinis asmuo, juridinio asmens padalinys, neformali
jaunimo grupė, veikiantys Jurbarko rajone. Siūlant kandidatą nominacijai pateikti motyvuotą
siūlymą.
5. Jaunimo savanoris – fizinis asmuo, daugiausiai atlikęs/vykdęs savanoriškos
veiklos ir labiausiai prisidėjęs prie Jurbarko rajono puoselėjimo ir klestėjimo. Siūlant kandidatą
nominacijai pateikti: a) motyvuotą siūlymą, b) konkrečių veiklų aprašymą nurodant savanoriavimo
laiką.
6. Jaunimo menininkas – fizinis asmuo, jaunuolis buvęs labiausiai kūrybiškas,
daugiausiai pasiekęs muzikos, šokio, dailės, teatro, literatūros, fotografijos ar žurnalistikos srityse.
Siūlant kandidatą nominacijai pateikti: a) motyvuotą siūlymą; b) vykdytos veiklos aprašymą.
IV. APDOVANOJIMŲ ĮTEIKIMAS
1. Už nuopelnus Jurbarko rajono jaunimui nusipelnę asmenys, organizacijos, įmonės
ar įstaigos bei Jurbarko rajonui nusipelnęs jaunimas ir jaunimo organizacijos apdovanojami
Jurbarko rajono savivaldybės JRT nustatytu laiku, vieną kartą per metus.
2. Apie apdovanojamus asmenis, organizacijas, įmones ar įstaigas ir apdovanojimų
įteikimą informuojama visuomenė.
3. Atsiimti apdovanojimo yra kviečiami nominuotieji arba jiems atstovaujantys
asmenys.
4. Į apdovanojimų įteikimo ceremoniją kviečiami jaunimo organizacijų atstovai,
Savivaldybės tarybos nariai ir Administracijos atstovai.
____________________________

