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Posėdis įvyko 2019-06-10, 15:00 –  15:40 val. 

Posėdţio pirmininkė – Goda Butrimaitė, Jaunimo reikalų tarybos pirmininkė. 

Posėdţio sekretorė  – Ina Petrauskienė, Protokolo skyriaus specialistė. 

Dalyvavo Jaunimo reikalų tarybos nariai: Simona Bertašiūtė, Vida Bondauskienė, Jonas 

Mockūnas, Julius Nekrašas, Martyna Piekuvienė, Ieva Pilitauskaitė, Ţydrūnas Purauskis, Laura 

Šleinytė, Ingrida Uznevičiūtė, Julijus Zaburas. 

 

Kviesti: 

Paulius Gadeikis, Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos edukatorius, 

Daiva Gramalienė, Plungės r. Alsėdţių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos karjeros 

koordinatorė; 

Gintarė Petraitytė, nevyriausybinės organizacijos „Krantas“ narė.  

 

Posėdţio pirmininkė Goda Butrimaitė pristatė posėdţio darbotvarkę. Pateiktai posėdţio  

darbotvarkei pritarta.  

DARBOTVARKĖ:  

1. Plungės rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos pirmininko ir pavaduotojo 

rinkimai. 

2. Dėl Plungės rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos darbo reglamento 

patvirtinimo. 

3. Plungės sporto ir rekreacijos centro prašymo ir paraiškos aptarimas. 

4. LMS Plungės mokinių savivaldų informavimo centro prašymo aptarimas. 

5. Nevyriausybinės organizacijos „Krantas“ paraiškos aptarimas. 

6. Plungės r. Alsėdţių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos paraiškos aptarimas.  

7. Plungės skautų asociacijos prašymo aptarimas. 

8. Dėl paramos skyrimo „Misijai Sibiras 2019“ pasirengti. 

9. Dėl paramos skyrimo dalyvavimui Baltijos – Amerikos laisvės fondo lyderystės 

akademijoje 2019 m. (G. P. prašymas). 

10. Dėl paramos skyrimo dalyvavimui Baltijos – Amerikos laisvės fondo lyderystės 

akademijoje 2019 m. (A. S. prašymas). 

11. Plungės iniciatyvinės grupės paraiškos aptarimas. 

12. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos pirmininko ir 

pavaduotojo rinkimai. 

Prieš Jaunimo reikalų tarybos pirmininko ir pavaduotojo rinkimų procedūrą, Tarybos 

pirmininkė paprašė posėdyje dalyvaujančius ne Jaunimo reikalų tarybos narius trumpam išeiti iš 

salės.  

Goda Butrimaitė informavo, jog, vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės Jaunimo 

reikalų tarybos nuostatais, Tarybos pirmininku išrinkus Savivaldybės institucijos ar įstaigos atstovą, 

pavaduotoju renkamas jaunimo organizacijų atstovas ir atvirkščiai.  

Jurga Venckuvienė kalbėjo, kad 2018 m. gruodţio mėnesį Jaunimo reikalų tarybos 

pirmininke buvo išrinkta Goda  Butrimaitė. Teigė, kad ji pateisino lūkesčius ir Jaunimo reikalų 



tarybai vadovauja tinkamai. Dirba gerai ir turi daug iniciatyvų. Siūlė Godą Butrimaitę išrinkti 

Jaunimo reikalų tarybos pirmininku.     

Godos Butrimaitės kandidatūrai pritarta bendru sutarimu. 

Pereita prie Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotojo rinkimų procedūros.  

Jurga Venckuvienė kalbėjo, kad, Jaunimo reikalų tarybos pirmininką išrinkus iš jaunimo 

organizacijų atstovų, Tarybos pirmininko pavaduotojas turi būti renkamas iš Savivaldybės 

institucijos ar įstaigų.  

Jonas Mockūnas priminė, kad iki šiol Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotoju 

buvo Savivaldybės mero patarėjas. Pasiūlė Ţydrūno Purauskio kandidatūrą. Ţydrūnas Purauskis 

sutiko būti Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotoju. 

Ţydrūno Purauskio kandidatūrai pritarta bendru sutarimu.  

NUTARTA. Plungės rajono savivaldybės Jaunimo reikalų pirmininke patvirtinti Godą 

Butrimaitę, Tarybos pirmininko pavaduotoju – Ţydrūną Purauskį. 

 

2. SVARSTYTA. Plungės rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos darbo reglamento 

tvirtinimas. 

Vida Bondauskienė kalbėjo, kad Jaunimo reikalų tarybos nuostatuose numatyta, jog, 

balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendţiamąjį balsą turi pirmininkas (jo nesant – Jaunimo reikalų 

tarybos pirmininko pavaduotojas). Siūlė šia nuostata papildyti  ir Jaunimo reikalų tarybos veiklos 

reglamentą. Atkreipė dėmesį, jog Jaunimo reikalų tarybos nuostatuose numatyta, kad Jaunimo 

reikalų tarybos protokolų kopijos viešai skelbiamos oficialiame Savivaldybės interneto puslapyje. 

Siūlė Plungės rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos veiklos reglamentą papildyti šia 

nuostata.    

Pasiūlymams pritarta. 

NUTARTA. Papildyti Plungės rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos veiklos 

reglamentą, numatant, kad, balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendţiamąjį balsą turi pirmininkas (jo 

nesant – Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotojas) bei papildyti nuostata, kad Jaunimo 

reikalų tarybos posėdţių protokolų kopijos viešai skelbiamos Savivaldybės interneto puslapyje. 

 

Jurga Venckuvienė informavo, kad Savivaldybės 2019 metų biudţete Jaunimo veiklos 

programai numatytas 15 000 eurų finansavimas. Švietimo, kultūros ir sporto bei Ekonomikos, 

finansų ir biudţeto komitetai siūlė 3 000 eurų padidinti Jaunimo veiklos programos finansavimą, jį 

skiriant Plungės iniciatyvinės grupės projektui „Jaunimo kompleksas“ įgyvendinti. Paminėjo, kad, 

neįsisavinus skirto finansavimo, jį metų pabaigoje reikės grąţinti. Jurga Venckuvienė priminė, jog 

buvo apsispręsta dėl maksimalaus finansavimo dydţio prie įgyvendinamų projektų prisidėti – 1 500 

eurų. 

3. SVARSTYTA. Plungės sporto ir rekreacijos centro prašymo ir paraiškos aptarimas. 

Goda Butrimaitė pristatė Plungės sporto ir rekreacijos centro projektą „Olimpinė diena“.  

Jurga Venckuvienė pridūrė, kad bendra projekto vertė – 2 000 eurų, iš Jaunimo veiklos 

programos įrangos, priemonių nuomai prašoma skirti 400 eurų finansavimą scenos ir garso 

aparatūros nuomai. Paminėjo, kad renginys vyko geguţės 15 dieną.  

Ţydrūnas Purauskis atkreipė dėmesį, kad renginys jau įvykęs. Klausė, ar projektas buvo 

derintas.  

Jurga Venckuvienė informavo, kad projektas buvo derintas su Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus vedėju. Paminėjo, kad renginyje „Olimpinė diena“ dalyvavo moksleiviai ir jaunimas. 

NUTARTA. Iš Jaunimo veiklos programos skirti 400 eurų Plungės sporto ir rekreacijos 

centro projektui „Olimpinė diena“. 

 

4. SVARSTYTA. LMS Plungės mokinių savivaldų informavimo centro prašymo 

aptarimas. 

Goda Butrimaitė pristatė LMS Plungės mokinių savivaldų informavimo centro prašymą. 

Prašoma iš dalies padengti LMS Pavasario forumo 2019 – XXVIII asamblėjos dalyvių kelionės 



išlaidas į Vilnių ir atgal. Prašoma iš Jaunimo veiklos programos skirti 240,24 Eur kelionės 

išlaidoms apmokėti.  

Jurga Venckuvienė priminė, jog viename iš Jaunimo reikalų tarybos posėdţių buvo 

nuspręsta apmokėti kelionės išlaidas, vykstant į jaunimui skirtus forumus, konferencijas ir kitus 

renginius, pateikus keliones išlaidas patvirtinančius dokumentus.  

NUTARTA. Iš Jaunimo veiklos programos skirti 240,24 Eur Vilniuje vykusio LMS 

Pavasario forumo 2019– XXVIII asamblėjos dalyvių kelionės išlaidoms apmokėti. 

 

5. SVARSTYTA. Nevyriausybinės organizacijos „Krantas“ paraiškos aptarimas. 

Nevyriausybinės visuomeninės organizacijos „Krantas“ projektą „Juoda Balta“ (toliau - 

Projektas) pristatė šios organizacijos narė Gintarė Petraitytė. Ji informavo, kad Projekto veiklos 

įgyvendinamos  geguţės - rugsėjo mėnesiais. Paminėjo, kad praėjusiais metais buvo įgyvendinta 

verslininkų pasiūlyta idėja -  sugroti pianinu šiuolaikinių filmų garso takelių melodijas. Idėja 

pasiteisino. Gintarė Petraitytė kalbėjo, kad šiais metais šią iniciatyvą norima patobulinti – nudaţyti 

pianiną ir jį pastatyti po apsauginiu kupolu. Planuojama, kad pianinu per 3 mėnesių laikotarpį 

pagros virš 1 000 ţmonių. Kalbėjo, kad kupolą vėliau bus galima  panaudoti bendruomenių, 

kultūros centro ar jaunimo organizacijų renginiams lauke vykdyti. Gintarė Petraitytė informavo, kad 

1 800 eurų finansavimas iš Jaunimo veiklos programos prašomas minėtam kupolui-estradai įsigyti 

ir įrengti bei lauko girliandoms įsigyti. 

Jonas Mockūnas kalbėjo, kad kupolas kainuoja apie 4 772 eurų, o pristatyti jį turėtų 

birţelio 21 dieną. Paminėjo, kad avansu pervesta pusė kupolo kainos sumos, kita sumos dalis – 

Jaunimo veiklos programos, rėmėjų ir Smulkiojo ir vidutinio verslo asociacijos lėšos.  

Vida Bondauskienė kalbėjo, jog,  jai bendraujant su Prancūzijos mokiniais, paaiškėjo, kad 

daugumą finansinių klausimų jie sprendţia savomis jėgomis: platina loterijos bilietus, kepa pyragus 

ir juos pardavinėja ir kt. Klausė, ar jaunimo organizacija „Krantas“  kaţką panašaus daro savo 

veikloje, kad prie projektų įgyvendinimo prisidėti savomis lėšomis.  

Julius Nekrašas klausė, ar kupolu – estrada bus leidţiama naudotis, ar jį planuojama  

nuomoti.  

Gintarė Petraitytė kalbėjo, kad organizacijos nariai taip pat kepa pyragėlius ir juos dalija 

socialinės rizikos šeimoms. Surinktos lėšos uţ parduotus bilietus paskirstomos prie planuojamų 

vykdyti projektų prisidėti, kad, negavus finansinės paramos iš rėmėjų, minėtas lėšas galėtų 

panaudoti. Paminėjo, kad prie šio projekto įgyvendinimo organizacija savomis lėšomis neprisidėjo.   

Julius Nekrašas siūlė nusistatyti kupolo – scenos nuomos kainą, o surinktas lėšas 

panaudoti prie įgyvendinamų projektų prisidėti.  

Julijus Zaburas kalbėjo, jog paraiškoje nurodyta, kad tikimasi, kad projekte dalyvaus apie 

1 000 dalyvių. Klausė, ar tai realu.  

Gintarė Petraitytė kalbėjo, kad kupolą planuojama pastatyti birţelio 21 dieną, o  lankytis 

ir groti pianinu  galės iki rugsėjo mėnesio. Pridūrė, kad praėjusiais metais pianinu grojama buvo tik 

mėnesį. 

Jonas Mockūnas pridūrė, kad buvo įvertintas praėjusiais metais apsilankiusiųjų skaičius. 

Ţydrūnas Purauskis klausė, ar numatytos lėšos pianinui derinti, ar išspręstas kupolo 

laikymo klausimas. Siūlė apskaičiuoti lėšas, reikalingas scenos – kupolo surinkimui ir išardymui. 

Jonas Mockūnas sakė, kad pianino derinimo klausimas suderintas su Plungės Mykolo 

Oginskio meno mokykla. Kalbėjo, kad kupolo laikymo klausimas iki galo neišspręstas. Laikinai 

kupolas bus saugomas seniūnijoje. 

Ţydrūnas Purauskis siūlė pritarti maksimalaus dydţio finansavimo skyrimui. Pageidavo, 

kad ant pianino būtų Projekto rėmėjų logotipai.  

NUTARTA. Iš Jaunimo veiklos programos skirti 1 500 eurų prisidėti prie projekto „Juoda 

Balta“ įgyvendinimo. 

 

6. SVARSTYTA.  Plungės r. Alsėdţių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos paraiškos 

aptarimas.  



Projekto „Jaunimo karjeros ugdymas – Golub- Dobţyno savivaldybėje ir Plungėje – 

skirtumai ir panašumai“ (toliau – Projektas) veiklas pristatė šio Projekto vadovė Daiva Gramalienė. 

Ji kalbėjo, kad Alsėdţių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija yra pasirašiusi bendradarbiavimo 

sutartį su partneriu iš Golub-Dobţyno (Lenkijos Respublika) Anos Vazos gimnazija Nr. 1. 

Kiekvienais metais partnerio atstovai kviečiami dalyvauti gimnazijos organizuojamuose 

renginiuose. Kalbėjo, kad  finansavimo nepakanka svečių priėmimui: apgyvendinimo, maitinimo, 

transporto paslaugoms apmokėti. Paminėjo, kad Alsėdţių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos 

moksleiviai dalyvauja Lenkijos tarptautiniuose konkursuose, ten vykstama savomis lėšomis. 

Pasidţiaugė, kad viename iš tarptautinių konkursų dalyvavusiai gimnazijos moksleivei buvo 

pasiūlyta studijuoti net trijuose Lenkijos universitetuose. Daiva Gramalienė akcentavo, kad projekto 

veiklos numatytos ir Skuode bei Vilniuje. Paminėjo, kad iš Golub-Dobţyno atvyksta 10-ties ţmonių 

delegacija, o į Projekto veiklas įsijungs apie 115 dalyvių.  

Bendru sutarimu pritarta 750 eurų finansavimo skyrimui. 

NUTARTA. Iš Jaunimo veiklos programos skirti 750 eurų Plungės r. Alsėdţių Stanislovo 

Narutavičiaus gimnazijos projektui „Jaunimo karjeros ugdymas – Golub- Dobţyno savivaldybėje ir 

Plungėje – skirtumai ir panašumai“.  

 

7. SVARSTYTA.  Plungės skautų asociacijos prašymo aptarimas. 

Ieva Pilitauskaitė kalbėjo, kad ji balandţio 27 – 28 dienomis dalyvavo Lietuvos jaunimo 

organizacijų (toliau – LiJOT) tarybos pavasario XVI asamblėjoje Druskininkuose, kur buvo aptarta 

daug jaunimo politikos problemų ir priimti LiJOT priklausančioms organizacijoms svarbūs 

sprendimai. Prašė iš dalies padengti kelionės išlaidas. 

Prašymui pritarta bendru sutarimu. 

NUTARTA. Iš Jaunimo veiklos programos skirti 20,02 Eur Plungės skautų narės Ievos 

Pilitauskaitės kelionės išlaidoms apmokėti į Druskininkuose balandţio 27 – 28 dienomis vykusią 

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos XVI asamblėją. 

 

8. SVARSTYTA. Dėl paramos skyrimo „Misijai Sibiras´2019“ pasirengti. 

Paulius Gadeikis kalbėjo, kad jis atrankos būdu pateko į „Misijos Sibiras´19“ grupę, kuri 

liepos 17 – rugpjūčio 1 dienomis dalyvaus ekspedicijoje. Akcentavo, kad jis atstovaus ne tik 

Lietuvai, bet ir Plungei.  Kalbėjo, jog labai svarbu tokiuose ţygiuose ne tik fizinis ir psichologinis 

pasirengimas, bet ir tinkamos įrangos turėjimas. Todėl jis prašo iš Jaunimo veiklos programos skirti 

finansavimą įrangai įsigyti.  

Godos Butrimaitės nuomone, 580 eurų per didelė suma. Siūlė skirti 300 eurų.  

Jono Mockūno nuomone, prašoma suma nėra didelė. Kalbėjo, kad jis vien tik kelionei 

išlaido 500 eurų. Akcentavo, kad „Misija Sibiras“ – ne tik prestiţo reikalas, nes tokiomis 

ekspedicijomis išreiškiamas ir ugdomas pilietiškumas.  

Jonas Mockūnas pasisakė uţ tai, kad būtų skirta prašoma suma. Pritarė, kad ţygiui reikia 

pasiruošti tinkamai.  

Ieva Pilitauskaitė kalbėjo kad jai ţygiuose dalyvauti teko ne kartą. Kalbėjo, kad, tinkamai 

nepasirengus ţygiui, tu gali būti kliūtis kitiems ţygio dalyviams, nes jiems tavęs gali tekti palaukti. 

Akcentavo, kad pati pigiausia kuprinė kainuoja virš 150 eurų. 

Jurga Venckuvienė akcentavo, kad Jaunimo veiklos programai skirtas finansavimas 

maţesnis, palyginti su 2018 metais. Kalbėjo, kad, skiriant finansavimą, būtina vadovautis Jaunimo 

veiklos lėšų skirstymo reglamentu, t. y. įvertinti finansavimo kriterijus.  Skiriant finansavimą 

Pauliui Gadeikiui, vadovautis būtų galima Reglamento 13 punktu.    

Julius Nekrašas klausė, kokia suma buvo skirta praėjusių metų dalyviui, ar įsigyta įranga 

galės pasinaudoti kiti. 

Paulius Gadeikis kalbėjo, kad iki ekspedicijos pradţios vyks susitikimas su dalyviais, 

bandomieji ţygiai ir susitikimas su Lietuvos Respublikos Prezidentu. Po „Misijos Sibiras“ vyks 

„Misija Sibiras´19“ pristatymas visuomenei. Kalbėjo, kad dalimi įrangos bus galima pasinaudoti. 

Vida Bondauskienė siūlė skirti 400 eurų finansavimą. 



Ingrida Uznevičiūtė siūlė skirti prašomą sumą. Akcentavo, kad tai prestiţo reikalas. 

Balsų dauguma nuspręsta skirti 580 eurų finansavimą su sąlyga, kad Jaunimo lyderių 

susirinkime Paulius Gadeikis pasidalys įspūdţiais ir patirtimi. 

NUTARTA. Pauliui Gadeikiui, „Misijos Sibiras´19“ dalyviui, iš Jaunimo veiklos 

programos skirti 580 eurų ekspedicijai reikalingam inventoriui įsigyti. 

 

9. SVARSTYTA.  Dėl paramos skyrimo dalyvavimui Baltijos – Amerikos laisvės fondo 

lyderystės akademijoje 2019 m. (G. P. prašymas). 

Gintarė Petraitytė informavo, kad Agnė Staupelytė šiandien posėdyje dalyvauti negali. 

Kalbėjo, kad jos abi buvo atrinktos dalyvauti  liepos 7 – rugpjūčio 2 dienomis Portlande, Maine, 

JAV, vyksiančioje Baltijos – Amerikos laisvės fondo lyderystės akademijoje 2019. Akcentavo, kad 

ji ir Agnė Staupelytė atstovaus ne tik Lietuvai, bet ir Plungei. Paminėjo, kad Akademijoje dalyvaus 

40 vienuoliktokų iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Iš Lietuvos - 12 dalyvių. Gintarė Petraitytė 

informavo, kad kelionės ir apgyvendinimo išlaidas apmokės Baltijos – Amerikos laisvės fondas. 

Tačiau dalyviai buvo informuoti, kad reikia turėti apie 300 eurų asmeninėms išlaidoms.  Paţadėjo, 

kad, grįţusios iš  Baltijos – Amerikos laisvės fondo lyderystės akademijos, jos informaciją pristatys 

ir pasidalys įspūdţiais. 

Julius Nekrašas klausė, ką dalyvės planuoja įsigyti uţ pinigus asmeninėms išlaidoms. 

Gintarė Petraitytė kalbėjo, jog ji galvoja, kad didţioji dalis lėšų bus panaudota maisto 

produktams įsigyti kelionių metu, nes projekto veiklos vyks keliuose Amerikos miestuose.    

Ţydrūnas Purauskis klausė, ar reikės pateikti išlaidų ataskaitą ir kokiu būdu bus pagrįstas 

asmeninėms reikmėms panaudotas finansavimas.   

Jono Mockūno nuomone, vienas iš variantų – pateikti banko kortelės išrašą uţ šį 

laikotarpį.  

Daiva Gramalienė kalbėjo, kad geriausias atsiskaitomumas – Baltijos – Amerikos laisvės 

fondo lyderystės akademijos veiklų viešinimas, sudarant sutartis su mokyklomis. 

Ţydrūnas Purauskis siūlė šiuos klausimus suderinti su Savivaldybės administracijos 

Buhalterinės apskaitos skyriumi. Kalbėjo, kad būtų galima kompensuoti transporto išlaidas, 

pateikus kelionės bilietus. 

Ingrida Uznevičiūtė kalbėjo, kad išlaidas būtų galima suskirstyti: kelionės, maitinimo, 

transporto. 

Vida Bondauskienė kalbėjo, kad būtų galima apmokėti kelionės išlaidas į Vilnių ir atgal, 

pateikus išlaidas patvirtinančius dokumentus.  

Ţydrūnas siūlė Baltijos – Amerikos laisvės fondo akademijos dalyvėms patikslinti savo 

prašymus, nurodant, kam konkrečiai bus panaudotas skirtas finansavimas.  

Jaunimo reikalų tarybos nariai pritarė finansavimo skyrimui, prašymuose nurodţius, kam  

bus panaudotas skirtas finansavimas.  

NUTARTA. Iš Jaunimo veiklos programos Gintarei Petraitytei ir Agnei Staupelytei skirti 

po 300 eurų kelionės  į liepos 7 – rugpjūčio 2 dienomis Portlande, Maine (JAV), vyksiančią Baltijos 

– Amerikos laisvės fondo lyderystės akademiją 2019 išlaidoms iš dalies apmokėti, nurodţius 

kokioms reikmėms bus panaudotas skirtas finansavimas (patikslinus prašymus). 

 

11. SVARSTYTA. Plungės iniciatyvinės grupės paraiškos aptarimas. 

Asociacijos Plungės iniciatyvinės grupės projektą „Karaliaus Mindaugo karūnavimo 

dienai skirtas festivalis „Mindėėė“ (toliau – Projektas) pristatė Jonas Mockūnas. Jis kalbėjo, kad 

praėjusiais metas šis festivalis vyko pirmą kartą, ir jį organizavo visos jaunimo organizacijos, o 

Projektą teikė Alsėdţių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija. Šiais metais Projektą teikia asociacija 

Plungės iniciatyvinė grupė. Informavo, kad Projektui įgyvendinti reikalinga 17 080 eurų. Kalbėjo, 

jog numatyta daug veiklų ir jos šiuo metu derinamos. Paminėjo, kad numatytos bendros veiklos su 

Plungės Ţemaičių dailės muziejumi. Pristatė Projekto išlaidų sąmatą ir veiklas.  Akcentavo, kad 

festivalis turėtų vykti po Plungės miesto šventės, kad būtų galima pritraukti daugiau ţmonių.  



Goda Butrimaitė atkreipė dėmesį, jog, pristatydamas veiklas, Jonas Mockūnas paminėjo, 

kad festivaliui pravesti reikės daugiau kaip 17 080 eurų, o pateiktoje Projekto išlaidų sąmatoje 

nurodyta, jog Projektui įgyvendinti reikės  13 450 eurų.   

Julijus Zaburas siūlė nepritarti maksimaliam finansavimui. Kalbėjo, kad prašoma skirti 

maksimalų finansavimą, o paraiška parengta aplaidţiai ir yra daug neatitikimų. Atkreipė dėmesį, 

kad pristatyti įvykdyti projektai dar iki asociacijos įsikūrimo.  

Prieštaravimų įţvelgė ir Tarybos pirmininkė Goda Butrimaitė.  

Julius Nekrašas siūlė patikslinti paraišką ir ją Jaunimo reikalų tarybai pateikti elektroniniu 

paštu susipaţinti.  

NUTRATA. Atsiţvelgus į Jaunimo reikalų tarybos siūlymus, patikslinti paraišką ir ją e. 

paštu pateikti Jaunimo reikalų tarybos nariams. 

 

12. SVARSTYTA. Kiti klausimai.  

Goda Butrimaitė priminė, kad buvo nuspręsta, jog Jaunimo lyderių susirinkimą 

organizuos Ieva Pilitauskaitė, o susirinkimo metu numatyta aptarti verslumo klausimus. Paminėjo, 

jog jaunimas skundţiasi, kad trūksta renginių jaunimui vasaros metu.  

Ieva Pilitauskaitė siūlė Jaunimo lyderių susirinkimą organizuoti liepos mėnesį.  

Diskutuota dėl Jaunimo lyderių susirinkimo pravedimo laiko.  

Ieva Pilitauskaitė akcentavo, kad didţioji dalis renginio dalyvių – jaunimo organizacijų 

nariai. Kalbėjo, kad vasaros laikotarpiu organizuoti renginį gana sudėtinga, nes dauguma išvyksta 

atostogauti su šeimomis, kiti rengiasi stojamiesiems egzaminams. Jos nuomone, Jaunimo lyderių 

susirinkimo vasaros laikotarpiu organizuoti neverta.  

Vidos Bondauskienės nuomone, renginį organizuoti reikėtų birţelio pabaigoje. 

Ieva Pilitauskaitė sakė, kad tuo metu ji neturės laiko renginio organizuoti.    

Ţydrūnas Purauskis siūlė diskusijas pravesti Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai 

skirto festivalio „Mindėėė“ metu, liepos 6 d.,  t. y. pratęsti iniciatyvą, kuri pasiteisino.   

Goda Butrimaitė domėjosi, kada pradės veikti Plungės jaunimo judėjimo interneto 

svetainė. 

Jurga Venckuvienė kalbėjo, kad  Plungės atviro jaunimo centro direktore informavo, kad 

pavyko susisiekti su Plungės jaunimo judėjimo interneto svetainę sukurti įsipareigojusiais 

asmenimis. Jie paţadėjo klausimą išspręsti šią savaitę. Paminėjo, kad dalis sutartyje numatytos 

sumos jau sumokėta.  

Goda Butrimaitė informavo,  kad, vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės Jaunimo 

reikalų tarybos nuostatais, dar vieno Jaunimo reikalų tarybos nario rinkimo procedūros vyks 

atskirame Jaunimo reikalų tarybos posėdyje, dalyvaujant tik jaunimo organizacijų atstovams. 

Priminė, kad numatyta Savivaldybės interneto puslapyje viešinti informaciją apie jaunimo 

organizacijas. Paprašė naujų Jaunimo reikalų tarybos narių pateikti savo nuotraukas, kad būtų 

galima atnaujinti informaciją apie Jaunimo reikalų tarybos narius. 

Julijus Zaburas kalbėjo, kad šiuo metu sudėtinga situacija dėl susisiekimo vietiniais 

maršrutais Plungės mieste.  Akcentavo, kad nesilaikoma nustatytų grafikų. Svarstė, kad būtų galima 

sukurti programą su informacija apie vietinio susiekimo maršrutus atvykimo (išvykimo) į (iš) 

paskirties vietą laiką. Kalbėjo, kad dauguma moksleivių ir jaunimo mano, kad tai būtų naudinga. 

Ieva Pilitauskaitė pritarė, kad situacija itin sudėtinga. Nesilaikoma tvarkaraščių, autobusai 

būna perpildyti. Kalbėjo, kad poreikiams patenkinti reikėtų papildomų autobusų maršrutų. 

Vida Bondauskienė kalbėjo, kad didţiuosiuose miestuose veikia vietinio susisiekimo 

maršrutų sistema. Sakė, kad moksleiviai mokosi programavimo pagrindų ir galėtų sukurti programą, 

pasinaudoję surinkta informacija. 

Ţydrūnas Purauskis kalbėjo, kad Plungės autobuso parko ir privačių veţėjų maršrutų 

susisteminimas - didelis ir labai brangus projektas, kuriam Savivaldybės biudţete lėšų nėra. Svarstė, 

kad būtų galima vykdyti esamų susisiekimo maršrutų kontrolę. Įpareigoti Plungės autobusų parką 

perţiūrėti ir patikslinti maršrutus ir jų laiką.   

Jonas Mockūnas siūlė fiksuoti, ar laikomasi visuomeninio transporto maršrutų grafikų. 



Vida Bondauskienė kalbėjo, kad reikia apskaičiuoti keleivių srautus ir įvertinti poreikį. 

Akcentavo, kad, vykstant gatvių rekonstravimo darbams Plungės mieste, sudėtinga įvertinti realią 

situaciją. 

Ţydrūnas Purauskis pritarė Vidos Bondauskienės išsakytiems argumentams. Siūlė 

maršrutų poreikio, laikymosi tvarkaraščiuose nurodyto atvykimo laiko analizę atlikti, sutvarkius 

gatves Plungės mieste ir pabaigus tunelinio viaduko įrengimo darbus. 

Jurga Venckuvienė informavo, kad birţelio 13 dieną Kaune vyks jaunimo reikalų tarybų 

narių mokymai. Paminėjo, kad yra uţsiregistravę keturi jaunimo atstovai. Pakvietė Jaunimo reikalų 

tarybos narius, norinčius dalyvauti mokymuose, uţsiregistruoti. Paminėjo, kad Jaunimo reikalų 

tarybos narių kelionės išlaidos bus apmokėtos.   

Jonas Mockūnas kalbėjo, kad į Jaunimo informavimo centrą planuojama sukelti visas 

jaunimo organizacijas. Idėja, į tas pačias patalpas įkelti ir Jaunimo verslumo inkubatorių, buvo   

aptarta su Smulkiojo ir vidutinio verslo asociacijos pirmininku. Tačiau Savivaldybės 

administracijos pasiūlytos patalpos yra nuošalioje ir strategiškai nepalankioje vietoje. Todėl 

manoma, kad jaunimą į Centre vykdomą veiklą bus sudėtinga įtraukti.  

Ţydrūnas Purauskis kalbėjo, kad norima rekonstruoti skalbėjos namelį. Svarstė, kad 

minėtose patalpose galėtų įsikurti jaunimo organizacijos. Sakė, kad jaunimas turėtų aktyviau reikšti 

savo idėjas ir pateikti savo pageidavimus ir siūlymus. Ţydrūno Purauskio nuomone, bendra jaunimo 

erdvė neturėtų būti  kaţkokioje švietimo įstaigoje. Pridūrė, kad galėtų pritaikyti ir modulinį 

variantą, suradus tam erdvę centrinėje miesto dalyje. Paprašė sukonkretinti pasiūlymą. 

Jurga Venckuvienė informavo, kad Jaunimo reikalų departamentui būtina pateikti išlaidų 

sąmatą, kad galėtų skirti dalinį finansavimą Jaunimo informavimo centrui įsteigti.  

Ţydrūnas Purauskis akcentavo, kad reikia sukonkretinti vizijas.  

Jonas Mockūnas kalbėjo, kad 3 000 eurų finansavimą planuota panaudoti idėjai išgryninti, 

kelionėms, renginiams, t. y. Projekto rengimui pasirengti.  

Ţydrūno Purauskio nuomone, renginiams organizuoti skirto finansavimo naudoti 

nereikėtų.  Siūlė finansavimą panaudoti gerosios praktikos pritaikymui, darbo grupės veiklai. 

Kalbėjo, kad būtų naudinga nuvykti į kitas savivaldybės ir pasidomėti, kaip buvo sprendţiamos 

problemos, įvertinti, kaip dirba jau įsteigti centrai, o idėjas Savivaldybės tarybai, komitetams 

pristatytų darbo grupė.  

Jonas Mockūnas informavo, kad Nidos jaunimo organizacija kviečia Plungės jaunimą 

atvykti ir susipaţinti su apskritojo stalo veikla.  Paminėjo, kad gautas dar vienas kvietimas – liepos 

mėnesį jaunimo grupė kviečiama paţaisti golfo laukuose. 

Vida Bondauskienė informavo, kad spalio mėnesį Švietimo, kultūros ir sporto komitete 

numatyta aptarti jaunimo organizacijų veiklą ir problemas.   

Ţydrūnas Purauskis siūlė Jaunimo informavimo centro steigimo klausimus išgryninti iki 

spalio mėnesio. Sudaryti šešių asmenų darbo grupę. Į darbo grupę siūlė įtraukti Daivą Gramalienę.  

 

 

Posėdţio pirmininkė                                                                                      Goda Butrimaitė 

 

Posėdţio sekretorė                                                           Ina Petrauskienė       

   

 


