
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

2015-11-05 Nr. ŠV3(21.9.9)-2 

Šilutė 

 

 Posėdis įvyko 2015 m. lapkričio 5 d.  15.00 val.  

 Posėdžio pirmininkas – Tomas Budrikis 

 Posėdžio sekretorė – Rimantė Čiutienė 

 Dalyvauja: Šilutės rajono savivaldybės tarybos nariai: Genovaitė Kimbrienė, Ričardas 

Stonkus, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė 

Jurgita Skobienė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji 

specialistė Vida Kubaitienė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kanceliarijos skyriaus 

raštvedė Lina Mauricienė, Šilutės rajono mokinių tarybos atstovė Gabrielė Vindžigelskytė, Šilutės 

jaunimo šokių klubo „Žvaigždūnė“ atstovė Gabrielė Paužuolytė, Šilutės šaulių kuopos atstovas 

Donatas Jaunius. 

 Nedalyvavo – asociacijos „Stubrių jaunimas“ atstovas ir Katyčių atviros jaunimo 

erdvės savanoris Edvardas Juraška, Kintų atviros jaunimo erdvės atstovė Vaida Nausėdaitė. 

 DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotojo išrinkimo. 

2. Dėl posėdžių sekretoriaus išrinkimo. 

3. Dėl „Lietuvininkų vilties“ premijos komisijos sudarymo. 

4. Dėl vertinimo komisijos sudarymo Jaunimo programos projektų vertinimui. 

5. Dėl Jaunimo reikalų tarybos 2016 metų veiklos plano. 

1. SVARSTYTA. Dėl Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotojo išrinkimo. 

 Jaunimo ir sporto reikalų koordinatorė Rimantė Čiutienė pristatė Šilutės rajono 

savivaldybės 2015 metų spalio 29 d. sprendimą Nr. T1-93 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 

Jaunimo reikalų tarybos sudarymo“. Tarybos sprendimu Jaunimo reikalų tarybos pirmininku 

paskirtas Tomas Budrikis, Savivaldybės Tarybos narys. Remiantis Jaunimo reikalų tarybos 

nuostatais pirmininko pavaduotojas turi būti renkamas iš jaunimo atstovų. Jaunimo reikalų 

tarybos nariai turi siūlyti kandidatūras, asmuo taip pat gali išsikelti savo kandidatūrą. Pasiūlytos 

dvi kandidatūros G. Paužuolytės ir D. Jauniaus. D. Jaunius atsisakė būti kandidatu. G. Paužuolytė 

sutiko būti Pirmininko pavaduotoju. Balsuojama už G. Paužuolytės kandidatūrą: už-9, susilaikė-1, 

nebalsavo-0. 

NUTARTA. G. Paužuolytę skirti Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotoja. 

2. SVARSTYTA. Dėl posėdžių sekretoriaus išrinkimo. 

R. Čiutienė informavo, kad turi būti išrinktas posėdžio sekretorius. Pirmininkas pasiūlė 

R. Čiutienės kandidatūrą. Kiti nariai pritarė šiam siūlymui. Balsuojama už R. Čiutienės 

kandidatūrą: už-10, susilaikė-0, nebalsavo-0. 

NUTARTA. R. Čiutienę skirti posėdžių sekretore. 

3. SVARSTYTA. Dėl „Lietuvininkų vilties“ premijos komisijos sudarymo. 

R. Čiutienė informavo, jog remiantis „Lietuvininkų vilties“ premijos komiteto veiklos 

nuostatais komiteto personalinę sudėtį, sudarytą iš Jaunimo reikalų tarybos narių (du Savivaldybės 

tarybos nariai, du administracijos darbuotojai ir du jaunimo organizacijų atstovai/su jaunimu 

dirbančių organizacijų atstovai), Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui tvirtina įsakymu 

administracijos direktorius. Jaunimo reikalų tarybos nariai turi deleguoti šešis atstovus į komitetą. 

Pateiktos šios kandidatūros: T. Budrikio, G. Kimbrienės R. Čaikio, J. Skobienės, L. Mauricienės, G. 



Paužuolytės. Priimtas sprendimas balsuoti iš karto už visas pateiktas kandidatūras. Balsuojama už 

pateiktas kandidatūras: už-10, susilaikė-0, nebalsavo-0.  

NUTARTA. Į „Lietuvininkų vilties“ premijos komitetą deleguoti šiuos asmenis: T. 

Budrikį, G. Kimbrienę R. Čaikį, J. Skobienę, L. Mauricienę, G. Paužuolytę. 

4. SVARSTYTA. Dėl vertinimo komisijos sudarymo Jaunimo programos projektų 

vertinimui. 

R. Čiutienė informavo, jog remiantis Šilutės rajono savivaldybės jaunimo programos 

2015 metų projektų konkurso nuostatais jaunimo projektų paraiškas ir rezervo lėšas skirsto 

Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta Projektų vertinimo komisija, sudaryta iš Jaunimo 

reikalų tarybos narių (vienas politikas, du administracijos darbuotojai, du jaunimo organizacijų 

atstovai). Jaunimo reikalų tarybos nariai turi deleguoti penkis atstovus į Projektų vertinimo 

komisiją. Pateiktos šios kandidatūros: T. Budrikio, V. Kubaitienės, J. Skobienės, G. 

Vindžigelskytės, D. Jauniaus. Priimtas sprendimas balsuoti iš karto už visas pateiktas kandidatūras. 

Balsuojama už pateiktas kandidatūras: už-10, susilaikė-0, nebalsavo-0.  

NUTARTA. Į Projektų vertinimo komisiją deleguoti šiuos asmenis: T. Budrikį, V. 

Kubaitienę, J. Skobienę, G. Vindžigelskytę, D. Jaunių. 

5. SVARSTYTA. Dėl Jaunimo reikalų tarybos 2016 metų veiklos plano. 

R. Čiutienė informavo, kad Jaunimo reikalų taryba turi pradėti galvoti apie 2016 metų 

veiklos planą. T. Budrikio nuomone, reikėtų peržiūrėti ankstesnius Jaunimo reikalų tarybos veiklos 

planus ir išanalizuoti kas padaryta, o kas ne. Pasak jo, reikėtų laikytis tęstinumo. R. Čiutienė 

informavo, kad visiems nariams gali atsiųsti buvusius planus. Taip pat gali pateikti LR socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo reikalų departamento gaires jaunimo politikai 2016 

metams. R. Čaikys iškėlė klausimą dėl Šilutės atviros jaunimo erdvės veiklos ir darbo laiko. 

Siūloma lapkričio 19 d. 16.00 val. organizuoti išvažiuojamąjį posėdį į Šilutės atvirą jaunimo erdvę. 

Posėdžio metu bus galima kartu su jaunimo darbuotoju padiskutuoti apie atviros jaunimo erdvės 

veiklas, darbo laiką ir problemas.  

 NUTARTA. Lapkričio 19 d. 16.00 val. vykti į Šilutės atvirą jaunimo erdvę.  

 

  

Posėdžio pirmininkas:     Tomas Budrikis 

 

Posėdžio sekretorė:     Rimantė Čiutienė 

 

 

 

 


