
Jaunimo reikalų tarybos
veiklos ataskaita

2022 m. balandžio 24 d. – 2022 m. spalio 14 d.



JRT SUDĖTIS

1. Raimonda Bogužaitė
2. Klėja Merčaitytė
3. Klaudijus Melys
4. Urtė Petrulytė
5. Vladas Polevičius
6. Domantas Katelė – LiJOT prezidentas
7. Marta Matuzonytė – PLJS
8. Rimvydas Rubavičius – PLJS



1.
Jaunimo reikalų

tarybos posėdžiai



Posėdžių
lankomumas

• Raimonda Bogužaitė – 3/3
• Klėja Merčaitytė – 3/3 
• Klaudijus Melys – 3/3 
• Urtė Petrulytė – 2/3 
• Vladas Polevičius – 2/3 
• Domantas Katelė – 3/3



JRT posėdis
2022 m. birželio 19 d. 

Posėdžio darbotvarkė Posėdžio nutarimai
1. Dėl JRT pirmininko ir
pirmininko pavaduotojo
rinkimų

NUTARTA: JRT pirmininku tapo D. Katelė. JRT pirmininko pavaduotoja išrinkta V. 
Augienė. 

2. Jaunimo reikalų agentūros
skelbiamų projektų
finansavimo konkursų
prioritetai

Pristatyta Jaunimo reikalų agentūros per artimiausius mėnesius ketinamų skelbti
projektų finansavimo konkursų prioritetus. 
NUTARTA: Bendru sutarimu pritarta siūlomiems prioritetams. 

3. Dėl Jaunimo politikos
pagrindų įstatymo keitimo

Informacija išklausyta.

4. Dėl kovos su
dezinformacija

NUTARTA: Sukurti darbo grupę, kuri parengs dokumento projektą, adresuotą
ŠMSM, SADM, savivaldybėms, kitoms organizacijoms, kuris bus svarstomas kitą
JRT posėdį. 



JRT posėdis
2022 m. birželio 19 d. 

Posėdžio darbotvarkė Posėdžio nutarimai
5. Dėl balsavimo
savivaldybių tarybų ir merų
rinkimuose nuo 16 metų

Informacija išklausyta.

6. Kiti klausimai JT Jaunimo delegato teisininio reglamentavimo reikalai. Nutarta, kad JRT 
posėdžiai vyks antrąjį rugsėjo kettvirtadienį. 



JRT posėdis
2022 m. rugsėjo 22 d. 

Posėdžio darbotvarkė Posėdžio nutarimai
1. Dėl JRT pirmininko
rinkimų

D. Katelė informuoja, kad dėl didelio užimtumo jis negali skirti pakankamo 
dėmesio JRT veiklos organizavimui, todėl siūlo R. Rubavičiaus kandidatūrą į JRT 
pirmininko pareigas. NUTARTA: Bendru sutarimu nutarta JRT pirmininku išrinkti 
R. Rubavičių.

2. Dėl savivaldybėse 
veikiančių SJRT situacijos 
apžvalgos

NUTARTA: Jaunimo atstovai Jaunimo reikalų taryboje išanalizuos situaciją bei 
parengs pasiūlymus, kurie bus pateikti JRT.

3. Dėl jauno žmogaus 
amžiaus keitimo 

Informacija išklausyta.

4. Dėl JRK pavaldumo 
pokyčių 

Dabartinė problema – savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių funkcijos ir jiems 
priskiriamų užduočių sudėtingumas neatitinka jų pareigybės lygio (vyriausiasis 
specialistas). NUTARTA: Įpareigoti L. Janušienę parengti pozicijos projektą ir 
pateikti JRT posėdžiui.

5. Dėl Nacionalinės jaunimo 
politikos plėtros 2023–2027 
m. veiksmų plano

Pristatytas veiksmų planas. NUTARTA: Pritarti NJPP tikslų ir uždavinių 
projektams. Persiųsti JRT nariams galutinį veiksmų plano variantą, kai jis bus 
parengtas.



Elektroniniai
balsavimai 

Elektroninio posėdžio klausimas Posėdžio nutarimai

2022 m. rugpjūčio 17 d. 

Dėl pritarimo Pasiūlymams dėl jaunimo medijų ir 
informacinio raštingumo stiprinimo kovai su 
dezinformacija ir propaganda.

Patvirtinta.



2. 
Jaunimo reikalų tarybos 

jaunimo delegatų 
susirinkimai, organizuotas 

darbo grupės ir sesijos 



Kartu išnaudojame ir neformalių posėdžių formatą. 
Esame sutarę, kad prieš kiekvieną posėdį JRT jaunimo 
atstovai turi bendrą skambutį, kur susiderina pozicijas ir 
aptaria kitus aktualius klausimus. Per šį laikotarpį buvo 
6 tokie skambučiai.

Posėdžiai



4. 
Dalyvavimas LiJOT 

veikloje ir kita
veikla



• Diskusija su premjere Ingrida Šimonytė;
• Akcija Ištark, išgirsk, išsaugok;
• LiJOT 30 gimtadienis;

Dalyvauta LiJOT
renginiuose
(nuo 2022-04-25)



Ačiū už dėmesį ir gerų
bei atsakingų sprendimų

priėmimo!


