ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
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Šilutė
Posėdis įvyko 2015 m. sausio 27 d. 15.00 val.
Posėdžio pirmininkas – Ričardas Čaikys
Posėdžio sekretorė – Rimantė Čiutienė
Dalyvauja: Šilutės rajono savivaldybės tarybos nariai: Arvydas Jakas, Algirdas Gečas,
Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita
Skobienė, 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, Tarybos narė Genovaitė Kimbrienė, 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
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Jaunimo reikalų tarybos veiklos ataskaitos už 2014 metus patvirtinimo (R. Čaikys).
2. Dėl siūlymų teikimo 2015 metų Jaunimo reikalų tarybos veiklos planui (R. Čaikys).
3. Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo situacijos tyrimo pristatymo (Viktoras Galilius, Klaipėdos
universiteto studentas.
SVARSTYTA. Dėl Jaunimo reikalų tarybos veiklos ataskaitos už 2014 metus
patvirtinimo.
Pirmininkas R. Čaikys pristatė Jaunimo reikalų tarybos veiklos ataskaitą už 2014
metus. Įvardijo veiklas, kuriose dalyvavo JRT nariai, kokių iniciatyvų ėmėsi. A. Gečas paklausė
ar JRT nariai jaučia ryšį su visu rajono jaunimu. V. Norkutės teigimu, JRT yra labai mažai
žinoma. Daug kas nežino, kad tokia taryba egzistuoja ir tuo labiau ką ji veikia. J. Skobienė siūlo,
kad JRT posėdžiai galėtų vykti įvairiose mokyklose, kad į posėdžius galėtų įsitraukti ir kitas
jaunimas. A. Jakas pritarė šiai idėjai. Taip JRT taptų žinomesnė. A. Gečas iškėlė jaunimo radijo
idėjos tęstinumą. Pasak jo, Šilutėje toliau galėtų veikti Šilutės jaunimo radijas. Radijo išlaikymas
būtų galimas iš Jaunimo programos (mokesčiai). Jaunimas dirbtų savanoriškais pagrindais.
NUTARTA. Vienbalsiai pritarti ataskaitai (ataskaita pridedama).
SVARSTYTA. Dėl siūlymų teikimo 2014 metų Jaunimo reikalų tarybos veiklos planui.
Pirmininkas informavo, kad reikia ruošti JRT veiklų planą 2015 metams. A. Gečas
siūlo paruošti ne planą, o gaires, nes po kovo 1 d. rinkimų bus sudaryta naujos kadencijos Jaunimo
reikalų taryba, todėl nėra tikslinga ruošti plano visiems metams. JRT nariai siūlo šias veiklos gaires:
JTR išvažiuojamieji posėdžiai; jaunimo centro/erdvių kūrimas Šilutėje; jaunimo radijas/laikraštis;
jaunimo atstovų įtraukimą į įvairias darbo grupes, kurios sprendžia jaunimui aktualius klausimus;
kino teatro idėja Šilutėje.
NUTARTA. Pritarti idėjai, kad reikia suformuoti gaires naujos kadencijos Jaunimo
reikalų tarybai.
SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo situacijos tyrimo pristatymo.
V. Galius, Klaipėdos universiteto studentas informavo, kad Šilutėje planuojama atlikti Jaunimo
situacijos tyrimą. V. Gailius informavo, kad Šilutės rajono savivaldybėje nėra ištirta jaunimo
situacija, todėl trūksta informacijos apie jaunimo užimtumą, laisvalaikio praleidimo būdus. Dėl to
kyla problemų plėtojant jaunimo iniciatyvumą. Siekiant Savivaldybėje efektyvios jaunimo

įtraukties, iniciatyvumo, pilietiškumo ir ekonomiško jaunimo aktyvumo yra būtina parengti jaunimo
politikos strategiją. Šiuo projektu bus siekiama ištirti jaunimo preferencijas ir gautą informaciją
panaudoti formuojant Šilutės rajono savivaldybės jaunimo politikos strategiją. Atliekant tyrimą
anketavimo būdu bus apklausta apie 300 jaunuolių. Anketos klausimynas bus suskirstytas į keletą
svarbių temų: laisvalaikis, sveikata, saugumas, mokykla, politika. Tyrimo rezultatai bus pristatyti
Šilutės rajono bendruomenei. Tyrimo biudžetas – 900 eurų.
NUTARTA. Pritarti šio tyrimo atlikimui Šilutės rajono savivaldybėje.
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