
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 2014 M. 

VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. ŠJRT SUDARYMAS IR TIKSLAI 

 

2013 m. lapkričio 28 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-936 buvo 

patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėtis ir nuostatai. 

Jaunimo reikalų tarybos tikslai yra: bendradarbiaujant su Šilutės rajono savivaldybės jaunimo 

reikalų koordinatoriumi, padėti įgyvendinti Savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo 

srityse, numatytose Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme bei kituose teisės 

aktuose, koordinuoti Savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą, užtikrinti jaunų žmonių 

dalyvavimą, sprendžiant Savivaldybės jaunimo politikos klausimus, stiprinti bendradarbiavimą tarp 

Savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų. 

ŠJRT sudaro 12 asmenų: Genovaitė Kimbrienė – savivaldybės tarybos narė, Algirdas Gečas – 

savivaldybės tarybos narys, Arvydas Jakas – savivaldybės tarybos narys, Inesa Murauskienė – 

administracijos direktoriaus pavaduotoja, Vida Kubaitienė – švietimo skyriaus vyriausioji 

specialistė, Jurgita Skobienė – kultūros skyriaus vyriausioji specialistė, Ričardas Čaikys – 

asociacijos „Pamario jaunimas“ atstovas, Vilma Norkutė – organizacijos DARBAS Šilutės skyriaus 

atstovė, Saulė Drakšaitė – Šilutės rajono mokinių tarybos atstovė, Brigita Nevardauskaitė – Katyčių 

neformalios jaunimo grupės atstovė, Rolandas Gudaitis – Šilutės šaulių kuopos atstovas, Vytautas 

Barkauskas – Juknaičių jaunimo klubo atstovas. Per kalendorinius metus ŠJRT sudėtis buvo 

pakeista 2 kartus. 

 

II. ŠJRT VEIKLA 

 

2014 m. ŠJRT posėdžiavo 4 kartus. Iš jų 1 posėdis buvo išvažiuojamasis, kartu su Darbo 

biržos atstovais lankėsi Šilutės žemės ūkio mokykloje. Vizito metu JRT nariai buvo supažindinti su 

šios mokyklos teikiamomis profesijomis ir jų perspektyvomis. Mokykla daug vilčių deda į dvi 

naujas profesijas: akvakultūros ir žuvininkystės. Diskusijų metu kilo idėja, kad prie bendro 

diskusijų stalo turėtų susėsti Šilutės rajono savivaldybės atstovai, Darbo biržos atstovai, Šilutės 

rajono profesinių mokyklų atstovai, įmonių/organizacijų atstovai ir diskutuoti apie jaunimo nedarbo 

problemas, jų sprendimo būdus. 

Viename iš posėdžių dalyvavo Jaunimo reikalų departamento direktoriaus pavaduotojas 

Juozas Meldžiukas, kuris pravedė mokymus apie teisingą JRT veiklos planavimą, buvo akcentuota, 

kad labai svarbu turėti viziją, kaip Šilutės rajono savivaldybė atrodys po 10 – 15 metų, numatyti 

uždavinius ir tikslingai įgyvendinti numatytą veiklą, siekiant užsibrėžto tikslo, taip pat gautas 

patarimas ŠJRT veiklos planą sudaryti ne metams, o visai kadencijai (4 m.). 

2014 m. balandžio 28-30 dienomis ŠJRT atstovai dalyvavo mokymuose „Efektyvumo 

didinimas atstovaujant jaunimo interesus savivaldybėse“. Mokymai vyko kartu su Neringos 

savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nariais. Mokymų metu abi savivaldybės pasidalijo gerąja 

patirtimi, išanalizavo savo jaunimo reikalų tarybos darbo pliusus ir minusus. Kartu rengė Jaunimo 

reikalų tarybos strateginius ir veiklos planus. 

2014 m. spalio 8 d. ŠJRT atstovai dalyvavo pirmajame Savivaldybių jaunimo reikalų tarybos 

forume, renginyje vietos politikai, savivaldybių administracijos darbuotojai bei jaunimas susirinko 

prie vieno stalo. 



2014 m. spalio 10-11 dienomis ŠJRT atstovai dalyvavo Kintų atviros jaunimo erdvės „Noriu, 

Galiu, Darau“ iniciatyvinės grupės renginyje „Labas, Bičiuli“, kurio pagrindinis tikslas - susitikti ir 

susipažinti su įvairių Lietuvos Vakarų regiono jaunimo organizacijų nariais, pasidalinti patirtimi 

vykdant bei organizuojant įvairius renginius, socialines akcijas, plėtoti bendradarbiavimo 

galimybes. 

Taip pat ŠJRT nariai buvo įtraukti į Šilutės rajono savivaldybės jaunimo programos 2014 m. 

projektų vertinimo komisiją, taip įtraukiant jaunimą į su jais susijusių sprendimų svarstymą ir 

priėmimą. 

 

III. ŠJRT VEIKLOS VIEŠINIMAS 

 

Informacija apie ŠJRT nuostatus, darbo reglamentą, jos sudėtį, posėdžių darbotvarkes ir jų 

nutarimus, viešinama savivaldybės interneto svetainėje www.silute.lt skiltyje „Jaunimas” → 

„Jaunimo reikalų taryba“.  

Taip pat aktuali informacija talpinama socialinio tinklo „Facebook“ grupėje „Pamario 

jaunimas“, kuri vienija apie 2900 jaunų žmonių. 

 

IV. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 

 

Apibendrinant, galima teigti, kad jaunimo situacija rajone gerėja. Įvairios įstaigos matydamos 

organizacijų ir rajono jaunimo suaktyvėjimą pradeda vis daugiau orientuotis į jaunimą ir teikti 

įvairesnes paslaugas skirtas jauniems žmonėms. Kaip gerus pavyzdžius galima paminėti Šilutės F. 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje atsidariusį „Jaunimo informavimo tašką“ ir Klaipėdos teritorinės 

darbo biržos Šilutės skyriuje įkurtą „Jaunimo darbo centrą“, atviros jaunimo erdvės atidarymą Kintų 

pagrindinės mokyklos daugiafunkciame centre. 

ŠJRT atstovai dalyvavo visuose rajono jaunimo organizuojamuose renginiuose į kuriuos buvo 

pakviesti, taip pat dalyvavo įvairiuose mokymuose tobulindami turimas ir įgydami naujų 

kompetencijų. 

Kitos kadencijos ŠJRT nariams siūlome: 

 Turėti viziją, kokia bus jaunimo situacija po jų kadencijos ir veiklos planą rengti visai  

kadencijai (4 m.); 

 Įtraukti dar daugiau jaunimo atstovų į įvairių komisijų, komitetų veiklą; 

 Sudaryti jaunimo politikos strategiją; 

 Siekti, kad būtų padidintas finansavimas jaunimo projektams; 

 Dėti visas pastangas, kad Šilutėje būtų atidarytas atviras jaunimo centras/erdvė. 

 

 

 

Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas     Ričardas Čaikys 


