
 
 

UTENOS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2020 m. spalio 22 d.  Nr. (34.36)-JR-6 

Utena 

 

  

Posėdžio laikas: 15.00 –17.00 val.  

Posėdžio pirmininkas –   Vitalijus Šeršniovas 

Posėdžio sekretorė –  Jurgita Grinienė 

Dalyvauja: Utenos jaunimo reikalų tarybos (toliau – UJRT) nariai Paulius Čyvas, Raimonda Gaulytė, 

Akvilė Juškaitė, Marijus Kaukėnas, Romualdas Kraulišas, Donata Lubienė, Karolina Pinkevičiūtė, 

Martynas Sirgėdas, Vitalijus Šeršniovas, Eglė Zarankaitė,  

Nedalyvauja: Rapolas Kriaučelis, Urtė Lekešytė. 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1. Dėl UJRT pirmininko pavaduotojo rinkimų. 

2. Dėl saugios emocinės aplinkos mokyklose kūrimo 

3. Kiti klausimai.  

 

1. SVARSTYTA. Dėl UJRT pirmininko pavaduotojo rinkimų. 

Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos nuostatais, patvirtintais 

2019 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. TS-124, jaunimo reikalų tarybos pirmininku išrinkus Utenos 

rajono savivaldybės tarybos ar administracijos atstovą, Jaunimo reikalų tarybos pirmininko 

pavaduotoju turi būti išrinktas jaunimo atstovas. UJRT narė Karolina Pinkevičiūtė siūlo Raimondos 

Gaulytės kandidatūrą. Raimonda Gaulytė jos iškeltai kandidatūrai pritarė. 

NUTARTA. UJRT pirmininko pavaduotoja išrinkta Raimonda Gaulytė. 

„Už“ balsavo 9 UJRT nariai, 1 Tarybos narys susilaikė. 

 

 

2. SVARSTYTA. Dėl saugios emocinės aplinkos mokyklose kūrimo. 

UJRT narė Karolina Pinkevičiūtė pristatė Utenos rajono mokymo įstaigų, kurios turi 

pasitvirtinusios ir paskelbusios viešai Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašų 

analizę. Tarp UJRT narių vyko diskusija, ar toks aprašas būtų reikalingas savivaldybės lygmeniu, kaip 

būtų galima tobulinti aprašus bei kokie metodai galėtų pagerinti sąlygas smurto ir patyčių prevencijos 

bei intervencijos srityje Utenos rajone. 

NUTARTA: 

1. Pavesti jaunimo reikalų koordinatoriui susisiekti su rajono progimnazijomis ir išsiaiškinti, 

ar visos gimnazijos ir progimnazijos turi pasitvirtinusios šį tvarkos aprašą. 

2. Pavesti LMS Utenos mokinių savivaldų informavimo centrui organizuoti ir atlikti apklausą 

dėl smurto ir patyčių situacijos mokyklose. 

„Už“ balsavo 10 UJRT narių. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl UVJOS „Apskritasis stalas“ pozicijos „Dėl jaunimo užimtumo projektų 

finansavimo Utenos rajono savivaldybėje 2021 m.“. 

UVJOS „Apskritasis stalas“ biuro narys Nojus Baronas pristatė poziciją „Dėl jaunimo 

užimtumo projektų finansavimo Utenos rajono savivaldybėje 2021 m.“, kurioje teigiama, kad 2019 



m. jaunimo užimtumo veikloms buvo skirta 30 tūkst. Eur, kuriomis finansuota arba dalinai finansuota 

18 paraiškų, atmestos 4 paraiškos. UJRT nariai aptarę gautą poziciją bei įvertinę, kad iš jaunimo 

užimtumo projektams skirtų lėšų yra finansuojama ne tik nevyriausybinių jaunimo organizacijų 

veikla, bet ir Utenos atviros jaunimo erdvės, Utenos atviro jaunimo centro bei Utenos jaunimo 

informacijos centro veiklos, siūlo jaunimo užimtumo projektams 2021 m. finansuoti iš Utenos rajono 

savivaldybės biudžeto skirti 35 tūkst. Eur. 

NUTARTA. Teikti siūlymą Utenos rajono savivaldybės Merui bei Utenos rajono savivaldybės 

administracijos Finansų skyriui 2021 m. jaunimo užimtumo projektams skirti 35 tūkst. Eur. 

„Už“ balsavo 10 UJRT narių. 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                          Vitalijus Šeršniovas 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                              Jurgita Grinienė 


