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Posėdyje dalyvauja: Vidmantas Mitkus, Lukas Eigėlis, Povilas Šimonėlis, Ilona Žilinskytė, Paulius
Maciukevičius
Pirmininkas – Vidmantas Mitkus
Sekretorius – Lukas Eigėlis
Darbotvarkė:
1. Valdybos posėdžių reguliarumas
2. Jaunimo skyriaus vedėjo pareigybės klausimas
3. Vilniaus miesto savivaldybės: VJOSAS finansavimas
4. Jaunimo reikalų departamento programos vadovo įdarbinimas
5. Jaunimo reikaltų tarybos inicijuota apklausa
6. Strateginių dokumentų rengimo procesas
7. Einamieji klausimai

1.

Valdybos posėdžių reguliarumas
Iškeltas klausimas dėl poreikio reguliariems Valdybos posėdžiams.
NUSPRĘSTA (bendru sutarimu): Nuo vasario 12 d. VJOSAS Valdyba renkasi kas antrą
trečiadienį, 17:30 val.

2.

Jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigos
Valdyba buvo informuota dėl iš JRT gautos informacijos dėl paskelbto konkurso dėl Vilniaus
miesto jaunimo skyriaus vedėjo pareigų. Buvo sureaguotą į išsakytas mintis ir reakcijas per
paskutinį Jaunimo reikalų tarybos posėdį. Konkursas buvo paskelbtas.

3.

VJOSAS finansavimas
VJOSAS gavo atsakymą iš Jaunimo skyriaus vedėjos dėl VJOSAS finansavimo galimybių iš
savivaldybės biudžeto. Yra siūlomi du finansavimo variantai.
1 variantas. Pakeisti Jaunimo programų finansavimo konkurso tvarką pridedant dar vieną
paprogramę skirtą SJOT. Tokia tvarka turėtų būti tvirtinama savivaldybės taryboje.
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2 variantas. VJOSAS Valdyba nusprendžia reikalingą finansavimo sumą ir lėšų panaudojimo
sritis. Savivaldybės Jaunimo skyrius, Jaunimo reikalų tarybos patvirtinimu, sudaro su
VJOSAS finansavimo sutartį už tą sumą iš skyriaus biudžeto, už kurią metų pabaigoje
atsiskaito.
Skelbiamas Valdybos balsavimas.
Atviras balsavimas. Dėl VJOSAS finansavimo iš Vilniaus miesto savivaldybės.
Už 1 variantą – 2
Už 2 variantą – 3
Susilaiko – 0
NUSPRĘSTA: VJOSAS kreipiasi į Vilniaus miesto savivaldybės Jaunimo skyrių
finansavimą VJOSAS suteikti pagal 2 finansavimo variantą.
4.

JRD projekto vadovo įdarbinimas
VJOSAS Valdyba turi įdarbinti vieną asmenį eiti Jaunimo reikalų departamento finansuotos
programos „VJOSAS – iš Jaunimo, už Jaunimą ir su Jaunimu!“ vadovo pareigas. Pagal
pateiktą projektą, projekto vadovu yra VJOSAS pirmininkas Vidmantas Mitkus.
Valdyba turi įgalioti vieną iš Valdybos narių įdarbinti Vidmantą Mitkų projekto vadovo
pareigoms eiti.
Iškeltas pasiūlymas įgalioti Valdybos narį Paulių Maciukevičių.
Skelbiamas balsavimas.
Vidmantas Mitkus nusišalina nuo šio balsavimo.
Atviras balsavimas. Dėl Valdybos įgaliojimo Pauliui Maciukevičiui įdarbinti Vidmantą
Mitkų vadovo pareigoms eiti.
Už – 3
Prieš – 0
Susilaikė – 1
NUSPRĘSTA: Valdyba įgalioja Valdybos narį Paulių Maciukevičių įdarbinti Vidmantą
Mitkų Jaunimo reikalų departamento finansuotos programos „VJOSAS – iš Jaunimo, už
Jaunimą ir su Jaunimu!“ vadovo pareigoms eiti.
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5.

JRT apklausa
Jaunimo reikalų tarybos narė Justė Kavaliauskaitė Valdybos nariams pristatė JRT rengiamos
apklausos projektą ir priėmė Valdybos siūlomus taisymus.

6.

Strateginiai dokumentų rengimo procesas

NUSPRĘSTA:
1. Pagal Valdybos posėdžio Nr. 5 sprendimą, Valdybos nariai pasidalino kuruojamais
dokumentais:
a. Įstatai – Povilas Šimonėlis;
b. Strategija – Ilona Žilinskytė ir Vidmantas Mitkus;
c. Asamblėjos reglamentas – Lukas Eigėlis;
d. Valdybos ir Revizijos komisijos reglamentai – Paulius Maciukevičius.
2. Kiekviena iš 13 VJOSAS vienijamų organizacijų paskiria po 1 savo narį/savanorį į
kiekvieną iš 4 darbo grupių. Darbo grupę sudaro organizacijoms atstovaujantys asmenys ir
atsakingi Valdybos nariai.
3. Dokumentų rengimo etapai:
a. Valdybos narių organizuojamos gyvos darbo grupės, pagrindinių diskusinių
klausimų išsiaiškinimas;
b. Valdybos nariai parengia pirmus dokumentų juodraščius, darbo grupės nariai teikia
siūlymus internetu;
c. Pirmininkas organizuoja Vadovų klubą, kuriame organizacijų atstovai supažindinami
su visų dokumentų juodraščiais, renkami siūlomi keitimai;
d. Pasiūlymai grįžta į darbo grupes, yra aptariami, priimami arba atmetami, darbo grupė
pateikia paskutinį dokumento juodraštį;
e. Organizuojamas Vadovų klubas prieš Asamblėją – teikiami paskutiniai pasiūlymai.
Lukas Eigėlis įpareigojamas iki vasario 3 d. pradėti elektroninę organizacijų atstovų
registraciją į darbo grupes.
Pavasario Asamblėją planuojama šaukti gegužės 2-3 d.
7.

Einamieji klausimai

Iki vasario 5 d. (trečiadienio) Valdybos nariai atsiunčia pirmininkui pasirinktas veiklos sritis,
kuriomis užsiims nuo Biuro priėmimo.
Vasario 12 d. (trečiadienį) Valdybos nariai dalyvauja LiPSA mokymuose „Mind the Mind: To
combat the stigma of mental disorders“.
Valdyba elektroninėje erdvėje nutaria dėl JRD projekte numatytų veiklų organizavimo datų.
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Pirmininkas

Vidmantas Mitkus

Sekretorius

Lukas Eigėlis
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