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ŠIAULIŲ MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS
2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
1. Vyko 8 Šiaulių miesto jaunimo reikalų tarybos posėdžiai, parengti 2 Šiaulių miesto
jaunimo reikalų tarybos raštai administracijai (dėl Atvirosios jaunimo erdvės steigimo Šiaulių
jaunimo centre ir dėl Universalaus riedlenčių parko steigimo centriniame parke Šiaulių miesto
integruotosios teritorijos vystymo programos lėšomis) ir Saugaus eismo komisijai (dėl saugaus
eismo užtikrinimo P.Višinskio-Vytauto gatvių sankryžoje), pateikti 3 Tarybos sprendimo projektai
Šiaulių miesto savivaldybės tarybai dėl Jaunimo reikalų tarybos sudėties ir nuostatų keitimo.
2015-06-09 suorganizuotas Šiaulių miesto jaunimo reikalų tarybos posėdis, kuriame buvo išrinkti
Šiaulių miesto jaunimo reikalų tarybos pirmininkas ir pavaduotojas, patvirtintas Jaunimo reikalų
tarybos darbo reglamentas.
2. Įgyvendinta jaunimo iniciatyvų rėmimo programa, kuriai skirta 5792 Eur. Programai
pateiktos 23 projektų paraiškos, finansuota – 11.
3. Rugpjūčio mėn. dalyvauta Jaunimo vasaros akademijoje Skuode (vadovė – Brigita
Snarskytė).
4. Įgyvendinta Jaunimo verslumo skatinimo programa, kuriai Savivaldybės taryba skyrė
43443 Eur.
5. 2015 m. gegužės 5 d. Šiaulių miesto savivaldybės posėdžių salėje vyko Europos jaunimo
savaitės renginys „Idėja+“. Jaunuoliai pristatė savo idėjas, kurios prisideda prie sėkmingos vietos
bendruomenės plėtros ir aktualių problemų sprendimo, bei dalyvavo diskusijoje. Iš penkių savo
idėjas pristačiusių kandidatų, komisija, kuriai pirmininkavo Šiaulių miesto mero pavaduotojas
Domas Griškevičius, išrinko I-osios ir II-osios vietos nugalėtojus. I-ąją vietą ir galimybę atstovauti
Šiaulių miesto jaunimui Vilniuje laimėjo „LE studijos“ įkūrėjas - šokėjas Liudas Nekrošius, kurio
idėja į šokius įtraukti ne tik jaunimą, bet ir vyresnio amžiaus ar neįgalius asmenis, II-ąją vietą
laimėjo Tautvydas Milaknis, kuris pristatė savo sėkmingai įkurtą internetinį verslą „Gorila“.
6. Suorganizuotas Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ informacinis seminaras apie
Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ jaunimo srities galimybes jauniems žmonėms, jaunimo
organizacijoms, su jaunimu dirbantiems asmenims.
7. Jaunimo reikalų tarybos nariai ar jaunimo organizacijų atstovai deleguoti į formuojamas
savivaldybės darbo grupes ar komisijas (Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų
taryba, Jaunimo metodinė taryba prie Šiaulių teritorinės darbo biržos, Šiaulių miesto gyventojų
saugumo stiprinimo ir saugios savivaldybės plėtros komisija, Šiaulių miesto 2015-2024 metų
strateginio plėtros plano rengimo darbo grupės).
8. Jaunimo atstovai dalyvavo 4 VBT veikloje (Centro, Kalniuko ir Gubernijos VBT,
Medelyno seniūnijos VBT, Lieporių VBT bei Rėkyvos seniūnijos VBT (jaunimo atstovė išrinkta
VBT pirmininke), teikė pasiūlymus bei įgyvendino bendruomenei aktualius projektus.
9. Dalyvauta jaunimo renginiuose, konsultuotos jaunimo organizacijos ir jaunimo atstovai
įvairiais klausimais tiek el. paštu, žodžiu ar telefonu, socialiniame tinkle „Facebook“, savivaldybės
interneto svetainėje www.siauliai.lt.
10. Jaunimo reikalų tarybos prašymu, 2016 m. biudžete numatytos lėšos apšvietimui prie
Šiaulių jaunimo centro įrengti.
11. Jaunimo reikalų tarybos iniciatyva įsteigta 0,75 etato Šiaulių jaunimo centre bei
prailgintas Jaunimo centro darbo laikas.

