
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS

ELEKTRONINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2022-03-09

Nr. J1-2

Šilalė

Posėdis vyko nuo 2022-03-07 d. 13 val. iki 2022-03-09 d. 15 val.

Posėdžio pirmininkė – Guoda Juškaitė

Posėdžio sekretorė – Lina Maslauskienė

Dalyvavo Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nariai: Rūta Budrė, Erika Gargasė, Tadas Sadauskis,

Viktorija Kurmytė, Ugnė Košinskaitė.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl kvietimo jaunimui, jaunimo organizacijoms, su jaunimu dirbančioms

organizacijoms ir neformalioms jaunimo grupėms dalyvauti įgyvendinant Šilalės rajono savivaldybės

jaunimo politikos 2020-2022 metų plėtros programą.

1. SVARSTYTA. Kvietimas jaunimui, jaunimo organizacijoms, su jaunimu dirbančioms

organizacijoms ir neformalioms jaunimo grupėms dalyvauti įgyvendinant Šilalės rajono savivaldybės

jaunimo politikos 2020-2022 metų plėtros programą.

Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Lina Maslauskienė 2022 m. kovo 7 d. el. laišku

išsiuntė SJRT nariams parengtą kvietimo projektą (pridedamas) ir informavo, kad vadovaujantis

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T1-256 „Dėl Šilalės rajono

savivaldybės jaunimo politikos 2020-2022 metų plėtros programos, atrankos komisijos ir jos veiklos

nuostatų tvirtinimo“, SJRT gali kviesti Savivaldybės jaunimą, jaunimo organizacijas, su jaunimu

dirbančias organizacijas ir neformalias jaunimo grupes teikti veiklos projektų paraiškas dėl dalinio

rėmimo, numatant paraiškų teikimo terminą iki 2022 m. kovo 31 d. 17 val.

NUTARTA: Bendru sutarimu, kviesti jaunimą, jaunimo organizacijas, su jaunimu dirbančias

organizacijas ir neformalias jaunimo grupes dalyvauti įgyvendinant Šilalės rajono savivaldybės

jaunimo politikos 2020-2022 metų plėtros programą:

1. Kviesti Savivaldybės jaunimą, jaunimo organizacijas, su jaunimu dirbančias organizacijas ir

neformalias jaunimo grupes teikti veiklos projektų paraiškas dėl dalinio rėmimo;

2. Paskelbti Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020-2022 metų plėtros programos

įgyvendinimo 2022 m. pradžią.

3. Siūlyti Administracijos direktoriui Programos kvietimą paskelbti savivaldybės interneto

svetainėje ir vietinėje spaudoje (kvietimo tekstas pridedamas, 1 lapas).

Posėdžio pirmininkė                                                                                              Guoda Juškaitė

Posėdžio sekretorė                                                                                                 Lina Maslauskienė

Elektroninio dokumento nuorašas



Savivaldybės jaunimo reikalų taryba kviečia jaunimą, jaunimo organizacijas, su

jaunimu dirbančias organizacijas ir neformalias jaunimo grupes dalyvauti įgyvendinant

Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020-2022 m. plėtros programą

Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba kviečia Savivaldybės jaunimą, jaunimo

organizacijas, su jaunimu dirbančias organizacijas ir neformalias jaunimo grupes teikti veiklos

projektų paraiškas dėl dalinio rėmimo.

Savivaldybės jaunimo, jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų ir

neformalių jaunimo grupių veiklos projektų dalinio rėmimo finansavimui gauti paraiškas gali

teikti:

 Savivaldybės teritorijoje veikiančios jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios

organizacijos įregistruotos VĮ Registrų centre;

 Savivaldybės teritorijoje veikiančių nacionalinių jaunimo organizacijų struktūriniai

padaliniai, taip pat neformalios jaunimo grupės ar klubai, neįregistruoti VĮ Registrų centre, bet sudarę

sutartį (Programos 2 priedas) su ne pelno siekiančiu ir jaunimo poreikius tenkinančiu juridiniu

asmeniu dėl bendradarbiavimo įgyvendinant projektą.

Vertinant paraiškas, prioritetas bus teikiamas projektams, kurie sprendžia rajono

jaunimo (ypač mažiau galimybių turinčio jaunimo) problemas, didina jaunimo laisvalaikio

užimtumą, skatina jaunų žmonių aktyvumą, pilietiškumą, verslumą, sveiką gyvenseną, sudaro

sąlygas jaunimo saviraiškai, turi išliekamąją vertę.

Būtina pateikti:

 vieną paraiškos egzempliorių, pasirašytą organizacijos vadovo ir projekto vadovo arba

kuratoriaus, patvirtintą organizacijos antspaudu, jeigu organizacija tokį turi;

 paraišką teikiančios organizacijos nuostatų arba įstatų ir registracijos pažymėjimo

kopijas;

 jei Savivaldybės jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų

veiklos projektų dalinio rėmimo priemonei paraišką teikia neformali jaunimo grupė, ji privalo pateikti

bendradarbiavimo sutartį (2 priedas) tarp neformalios jaunimo grupės ir finansavimo sutartį

pasirašysiančios organizacijos bei pasirašančios organizacijos registracijos pažymėjimo kopiją.

Paraiška turi būti tvarkinga, puslapiai sunumeruoti.

Paraiškų laukiame iki š. m. kovo 31 d. 17.00 val., Šilalės rajono savivaldybėje, J.

Basanavičiaus g. 2, Šilalė, 108 kab., arba el. paštu info@silale.lt

Išsamesnės informacijos teiraukitės Linos Maslauskienės, Jaunimo reikalų koordinatorės, 312

kab., tel. (8 449) 45348, el. p. lina.maslauskiene@silale.lt , mob. +370 62084081.

Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotoja Guoda Juškaitė

Pridedama nuoroda: Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020–2022 metų plėtros

programa (1 priedas Paraiškos forma, 2 priedas Plėtros programos bendradarbiavimo sutartis).



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Šilalės rajono savivaldybė

Dokumento pavadinimas (antraštė) Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos

elektroninio posėdžio protokolas

Dokumento registracijos data ir numeris 2022-03-11 Nr. J1-2 (2.5 E)

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Guoda Juškaitė Jaunimo reikalų tarybos pirmininko

pavaduotoja

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-03-10 08:09

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2018-07-04 21:56 - 2023-07-03 23:59

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Lina Maslauskienė Jaunimo reikalų koordinatorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-03-11 11:07

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2019-02-21 14:21 - 2024-02-20 23:59

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Lina Maslauskienė Jaunimo reikalų koordinatorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-03-11 11:09

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2019-02-21 14:21 - 2024-02-20 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Kvietimas 2022.docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20220225.3

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-07-21)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2022-07-21 nuorašą suformavo Lina Maslauskienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -




