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Šilutė
Posėdis vyko 2016-01-11, 15.00 val. Šilutės rajono savivaldybėje.
Posėdžio pirmininkas – Tomas Budrikis.
Posėdžio sekretorė – Vida Kubaitienė.
Dalyvavo: Rimantė Čiutienė, Jaunimo reikalų koordinatorė; Jurgita Skobienė, Kultūros
skyriaus vyriausioji specialistė; Lina Mauricienė, Kanceliarijos skyriaus vyriausioji specialistė;
Gabrielė Vindžigelskytė, Vainuto gimnazijos mokinė, Šilutės rajono mokinių tarybos atstovė;
Jūratė Pancerova, Šilutės kultūros ir pramogų centro direktorė; Donatas Jaunius, Šilutės šaulių
kuopos atstovas; Ričardas Čeikys, asociacijos „Pamario jaunimas“ atstovas; Lijana Jagintavičienė,
Šilutės atviros jaunimo erdvės jaunimo darbuotoja.
Nedalyvavo: Šilutės rajono savivaldybės tarybos nariai: Genovaitė Kimbrienė, Ričardas
Stonkus; Edvardas Muraška, asociacijos „Stubrių jaunimas“ atstovas ir Katyčių atviros jaunimo
erdvės savanoris; Vaida Nausėdaitė, Kintų atviros jaunimo erdvės atstovė.
Darbotvarkė:
1. Dėl Jaunimo politikos kokybės vertinimo tyrimo Šilutėje.
2. Dėl Jaunimo problematikos tyrimo Šilutėje.
3. Dėl Jaunimo programos konkurso 2016 metams.
4. Šilutės rajono atvirų jaunimo erdvių veiklų apžvalga.
5. Šilutės atviros jaunimo erdvės jaunimo darbuotojo ataskaita.
6. Kiti klausimai.
1. SVARSTYTA. Dėl Jaunimo politikos kokybės vertinimo tyrimo Šilutėje.
Rimantė Čiutienė pristatė, kad iki š. m. balandžio 1 d. Šilutėje reikia atlikti Jaunimo
politikos kokybės vertinimo tyrimą. Iš Jaunimo reikalų tarybos turi būti sudaryta darbo grupė ir
parengtas darbo reglamentas.
Tomas Budrikis paprašė persiųsti informaciją apie Jaunimo politikos kokybės vertinimo
tyrimą.
NUTARTA:
1. Iki š. m. balandžio 1 d. Šilutėje atlikti Jaunimo politikos kokybės vertinimo tyrimą.
2. Iš Jaunimo reikalų tarybos narių sudaryti darbo grupė ir parengti darbo reglamentą.
2. SVARSTYTA. Dėl Jaunimo problematikos tyrimo Šilutėje.
Rimantė Čiutienė informavo, kad iki š. m. balandžio 15 d. turi būti atliktas tyrimas dėl
Jaunimo problematikos Šilutėje, kurio metu reikia apklausti 369 respondentus. Jeigu bus skirta lėšų,
tai tyrimui atlikti galima skelbti viešą konkursą ir samdyti darbuotojus. Jeigu lėšų nebus skirta, tai
tyrimą turės atlikti Jaunimo reikalų koordinatorius su Jaunimo reikalų taryba. Ji informavo, kad iki
š. m. kovo 15 d. reikia pateikti informaciją kaip vykdomi stebėsenos rodikliai.
NUTARTA:
1. Iki š. m. balandžio 15 d. atlikti tyrimą dėl Jaunimo problematikos Šilutėje, kurio metu
apklausti 369 respondentus.
2. Iki š. m. kovo 15 d. pateikti informaciją kaip vykdomi Jaunimo stebėsenos rodikliai.
3. SVARSTYTA. Dėl Jaunimo programos konkurso 2016 metams.
Rimantė Čiutienė informavo, kad paskelbtas ir savivaldybės internetiniame puslapyje
paviešintas Jaunimo programos konkursas 2016 metams. Paraiškos teikiamos iki š. m. sausio 29 d.
15.00 val. švietimo skyriaus sekretoriatą. Projektus vertins ta pati komisija kaip ir pernai. Naujam
jaunimo reikalų koordinatoriui reikės parengti Jaunimo programos projektų vertinimo komisijos
darbo reglamentą, Savivaldybės tarybos vasario mėnesio posėdžiui pateikti sprendimo projektą dėl
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Jaunimo programos konkurso projektų finansavimo ir Administracijos direktoriaus įsakymu
patvirtinti Jaunimo programos projektų ataskaitos formą.
NUTARTA:
1. Parengti Jaunimo programos konkurso projektų vertinimo komisijos darbo reglamentą.
2. Savivaldybės tarybos vasario mėnesio posėdžiui pateikti sprendimo projektą dėl Jaunimo
programos konkurso projektų finansavimo.
3. Parengti ir Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinti Jaunimo programos projektų
ataskaitos formą.
4. SVARSTYTA. Šilutės rajono atvirų jaunimo erdvių veiklų apžvalga.
Rimantė Čiutienė kalbėjo, kad Šilutės rajone veikia 3 atviros jaunimo erdvės: Katyčių, Kintų
pagrindinėse mokyklose ir Šilutėje Jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro patalpose. Sėkmingai
dirba Katyčių atvira jaunimo erdvė, kuri teikė projektus ir gavo finansavimą iš Jaunimo reikalų
departamento bei Savivaldybės administracijos. Erdvėje sukurta palanki aplinka, įsigyta
inventoriaus, glaudžiai bendradarbiaujama su mokykla. Ji dirba 2 dienas per savaitę. Erdvės
vadovas parengė 3 neformaliojo vaikų švietimo programas sporto, menų ir teatro srityse.
Darbuotojas atsakingas už Kintų atviros erdvės veiklą taip pat teikė projektą Jaunimo reikalų
departamentui, bet finansavimo negavo. Kintų atviroje jaunimo erdvėje veikla irgi aktyvi ir įdomi,
ten populiarus savanorystės projektas. Savanoriai negauna algos, bet jiems mokami maistpinigiai.
5. SVARSTYTA. Šilutės atviros jaunimo erdvės jaunimo darbuotojo ataskaita.
Lijana Jagintavičienė kalbėjo, kad Jaunimo atstovai atviroje erdvėje pradėjo daryti remontą
ir nudažė palanges, bet daugiau nieko neremontuoja, nes neturi patirties, noro ir patalpose labai
šalta, todėl ji paprašė Šilutės seniūno padaryti remontą. Tad nuo kitos savaitės Šilutės jaunimo
atvirtoje erdvėje prasidės remonto darbai.
Gabrielė Vindžigelskytė kalbėjo, kad ji buvo praėjusią dieną Šilutės jaunimo erdvės
patalpose ir jai nebuvo šalta.
Lijana Jagintavičienė kalbėjo, kad iš Savivaldybės skirtų lėšų nupirko sėdmaišių ir kitų
jaunimui reikalingų priemonių.
Tomas Budrikis kalbėjo, kad reikia skatinti jaunimą patiems imtis remonto darbų.
Lijana Jagintavičienė kalbėjo, kad jaunimas neturi patirties daryti remontus.
Tomas Budrikis kalbėjo, kad reikia skatinti jaunimo motyvaciją kurti aplinką, kuri jiems
būtų patraukli.
Lijana Jagintavičienė kalbėjo, kad nesiruošia dirbti jaunimo darbuotoja Šilutės atviroje
jaunimo erdvėje, nes keliami dideli reikalavimai, o alga labai maža. Ji informavo, kad nespėja
suderinti to darbo su pagrindinėmis savo žurnalistės pareigomis.
Tomas Budrikis kalbėjo, kad priklauso nuo žmogaus požiūrio į savo darbą ir laiko, kurį jis
gali tam skirti. Šilutės atviroje jaunimo erdvėje pradžioje numatyta jaunimo darbuotojui skirti tik
0,25 etato, bet gali atsirasti ir visas etatas, jeigu žmogus rašys projektus, pritrauks daug jaunimo.
Bet jeigu neina suderinti dviejų darbų, tai reikia apsispręsti.
Jūratė Pancerova kalbėjo, kad Šilutės atvirtos jaunimo erdvės jaunimo darbuotoja Lijana turi
parengti veiklos planą 2016 metams, jog jaunimo veikla būtų kryptinga, o ne chaotiška ir būtina iki
š. m. sausio 29 d. parengti projektą Savivaldybės jaunimo programos konkursui bei Jaunimo reikalų
departamentui. Nes jeigu Lijana išeina iš darbo, tai kol atsiras naujas darbuotojas ir susipažins su
darbo reikalavimais, gali pasibaigti ir terminas projektams teikti.
Lijana Jagintavičienė pažadėjo parašyti projektus jaunimo reikalų departamentui ir
Savivaldybės jaunimo programos konkursams.
Rimantė Čiutienė informavo, kad iki š. m. sausio 27 d. Jaunimo reikalų tarybos nariai naujai
Jaunimo reikalų koordinatorei siųstų siūlymus veiklos planui 2016 metams. Planą reikia parengti ir
patvirtinti vasario mėnesio jaunimo reikalų tarybos posėdyje.
NUTARTA:
1. Lijana Jagintavičienė įpareigota:
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1.1. parašyti projektus dėl jaunimo veiklos Jaunimo reikalų departamentui ir Šilutės rajono
savivaldybės Jaunimo programos konkursui;
1.2. parengti Šilutės atviros jaunimo erdvės veiklos planą 2016 metams.
2. Jaunimo reikalų koordinatorė įpareigota parengti ir vasario mėnesio Jaunimo reikalų
tarybos posėdyje patvirtinti veiklos planą 2016 metams.

Posėdžio pirmininkas

Tomas Budrikis

Posėdžio sekretorė

Vida Kubaitienė
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