
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

2014-09-12 Nr. ŠV3(21.9.9)-3 

Šilutė 

 

 Posėdis įvyko 2014 m. rugsėjo 12 d.  14.00 val. 30 min.  

 Posėdžio pirmininkas – Ričardas Čaikys 

 Posėdžio sekretorė – Rimantė Čiutienė 

 Dalyvauja: Šilutės rajono savivaldybės tarybos nariai: Arvydas Jakas, Algirdas Gečas, 

Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Inesa Murauskienė, Šilutės 

rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Kubaitienė, 

Šilutės šaulių kuopos atstovas Rolandas Gudaitis, Juknaičių jaunimo klubo atstovas Vytautas 

Barkauskas, Šilutės rajono mokinių tarybos atstovė Saulė Drakšaitė, Šilutės skyriaus jaunimo 

organizacijos DARBAS atstovė Vilma Norkutė. 

 Nedalyvavo – Katyčių neformalios jaunimo grupės „Katyčių jaunimas“ atstovė Brigita 

Nevardauskaitė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji 

specialistė Jurgita Skobienė, Tarybos narė Genovaitė Kimbrienė. 

 DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties pakeitimo (R. 

Čaikys). 

2. Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininko 

pavaduotojo rinkimų. (R. Čaikys). 

3. Dėl kvietimo dalyvauti konferencijoje (R. Čiutienė)  

4. Dėl Europos paveldo dienų. Orientacinės varžybos po Šilutės senamiestį 

„Atrask senąją Šilutę“ (R. Čiutienė). 

5. Dėl jaunimo nedarbo Šilutės rajone.  

 

Posėdžio pirmininkas Jaunimo reikalų tarybos narius informavo, kad posėdis yra 

išplėstinis ir jame dalyvauja Klaipėdos teritorinės darbo biržos Šilutės skyriaus vedėjas Andrius 

Šašilkinas ir projekto „Pasitikėk savimi“ koordinatorė Kristina Kožemiakinienė.  

 

1. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties 

pakeitimo 

 Pirmininkas R. Čaikys informavo, kad Šilutės rajono savivaldybės tarybos liepos 31 d. 

sprendimu Nr. 2171 pakeista Jaunimo reikalų tarybos sudėtis. Vietoj Sauliaus Stankevičiaus, 

Savivaldybės tarybos nario, į Jaunimo reikalų tarybą deleguotas Algirdas Gečas, Savivaldybės 

tarybos narys.  

2. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininko 

pavaduotojo rinkimų. 

 Pirmininkas informavo, kad Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas turi būti renkamas iš 

politikų ir politikams siūlo išsikelti kandidatūras. J. Jakas iškėlė A. Gečo kandidatūrą. Daugiau 

kandidatūrų nebuvo iškelta. Balsavimas už A. Gečo kandidatūrą- 8; prieš-0; susilaikė-1. 

 NUTARTA. A. Gečą skirti Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotoju. 

3. SVARSTYTA. Dėl kvietimo dalyvauti konferencijoje. 

 R. Čiutienė informavo, kad yra gautas kvietimas iš Jaunimo reikalų departamento. 

JRD kviečia į SJRT forumą. Forume turi dalyvauti 6 asmenys (trys Savivaldybės atstovai, trys 

jaunimo atstovai.  



                   4. SVARSTYTA. Dėl Europos paveldo dienų. Orientacinės varžybos po Šilutės 

senamiestį „Atrask senąją Šilutę“  

 R. Čiutienė informavo, kad rugsėjo 20 d. organizuojamas orientacinės varžybos po 

Šilutės senamiestį „Atrask senąją Šilutę“. Šiose varžybose gali dalyvauti visi norintys.   

                     5. SVARSTYTA. Dėl jaunimo nedarbo Šilutės rajone.  

 Palyginus Šilutės rajono savivaldybės situaciją Lietuvos mastu, Šilutė yra 3 pozicijoje 

pagal jaunimo nedarbo lygį. Pagrindinės to priežastys – motyvacijos trūkumas, netinkamos ar 

nemėgiamos profesijos pasirinkimas. Pažymima, kad sunkiausia susirasti darbą jaunuoliams, kurie 

turi humanitarinės srities išsilavinimą. Darbo biržos projekto „Pasitikėk savimi“ koordinatorė 

pristatė veiklas, kurias gyvendina, siekdama motyvuoti jaunimą: organizuojamos iškylos, 

išvažiuojamieji seminarai, lankomos mokymo įstaigos, organizacijos, dalyvaujama įvairiose 

akcijose, siekiant skatinti pilietiškumą, aktyvumą, sudominti jaunuolius, pažinti save ir rasti 

patinkančią profesiją. 

 Tarybos narys  A. Jakas siūlo diskutuoti su Šilutės rajono savivaldybėje veikiančiomis 

profesinėmis mokyklomis dėl mokymo programų keitimo ir pritaikymo mūsų kraštui, kad jas baigę 

jaunuoliai galėtų lengviau rasti darbą. Siūloma bendradarbiauti su smulkiojo ir vidutinio verslo 

atstovais, kurie galėtų aktyviai dalyvauti jaunuolių mokymo procese, dalintųsi savo patirtimi ir 

skatintų jaunimą steigti verslo įmones ar užsiimti individualia veikla. 

 Jaunimo reikalų tarybos nariai nusprendė organizuoti išvažiuojamąjį posėdį, 

susipažinti su profesinių mokyklų veikla, aptarti esmines problemas, diskutuoti karjeros planavimo 

ir motyvacijos didinimo klausimais. Taip pat planuojama susitikti su Šilutės rajono policijos 

komisariato atstovais aptarti savanorystės, projektų ir nusiklastamumo provencijos klausimus. 

 

  

Posėdžio pirmininkas:     Ričardas Čaikys 

 

Posėdžio sekretorė:     Rimantė Čiutienė 

 

 


