ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2016-03-01 Nr.
Šilutė
Posėdis vyko 2016-03-01, 16.00 val. Šilutės atviroje jaunimo erdvėje.
Posėdžio pirmininkas – Tomas Budrikis.
Posėdžio sekretorė – Simona Skuodaitė.
Dalyvavo: Ričardas Stonkus, Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys; Lina Mauricienė,
Kanceliarijos skyriaus vyriausioji specialistė; Vida Kubaitienė, Švietimo skyriaus vyriausioji
specialistė; Gabrielė Paužuolytė, Šilutės jaunimo šokių klubo „Žvaigždūnė“ atstovė; Gabrielė
Vindžigelskytė, Vainuto gimnazijos mokinė, Šilutės rajono mokinių tarybos atstovė; Jūratė
Pancerova, Šilutės kultūros ir pramogų centro direktorė; Ričardas Čaikys, asociacijos „Pamario
jaunimas“ atstovas; Vaida Nausėdaitė, Kintų atviros jaunimo erdvės atstovė; Lijana Jagintavičienė,
Šilutės atviros jaunimo erdvės jaunimo darbuotoja, jaunimo atstovai.
Nedalyvavo: Šilutės rajono savivaldybės tarybos narė Genovaitė Kimbrienė; Jurgita
Skobienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė; Edvardas Muraška, asociacijos „Stubrių
jaunimas“ atstovas, ir Katyčių atviros jaunimo erdvės savanoris; Donatas Jaunius, Šilutės šaulių
kuopos atstovas;
Darbotvarkė:
1. Dėl posėdžio sekretoriaus išrinkimo.
2. Dėl Jaunimo reikalų tarybos 2015 m. ataskaitos.
3. Dėl 2016 m. Jaunimo reikalų tarybos veiklos plano.
4. Dėl Šilutės atviros jaunimo erdvės veiklos.
5. Dėl socialinio projekto „Nebūk naivus kelyje“.
6. Dėl Jaunimo problematikos tyrimo.
1. SVARSTYTA. Dėl posėdžio sekretoriaus išrinkimo.
Tomas Budrikis informavo, kad pasikeitus Jaunimo ir sporto reikalų koordinatoriui reikia
išrinkti naują posėdžių sekretorių ir pasiūlė Jaunimo ir sporto reikalų koordinatorės Simonos
Skuodaitės kandidatūrą.
NUTARTA:
Jaunimo reikalų tarybos posėdžių sekretore paskirti Jaunimo ir sporto reikalų koordinatorę
Simoną Skuodaitę.
2. SVARSTYTA. Dėl Jaunimo reikalų tarybos 2015 m. ataskaitos..
Buvęs pirmininkas R. Čaikys ir dabartinis pirmininkas T. Budrikis pristatė Jaunimo reikalų
tarybos ataskaitą už 2015 metus. R. Čaikys informavo, kad 2015 m. jam pirmininkaujant tarybai
įvyko tik 1 posėdis, kurio metu buvo numatytos veiklos gairės ir pritarta Šilutės rajono jaunimo
situacijos tyrimui. T. Budrikis pristatė Jaunimo reikalų tarybos veiklą nuo 2015 m. spalio mėnesio
pabaigos. Per šį laikotarpį įvyko 2 tarybos posėdžiai, iš kurių vienas buvo išvažiuojamasis, buvo
sprendžiami svarbiausi su jaunimu susiję klausimai. Baigdamas T. Budrikis pasiūlė socialiniame
tinkle Facebook sukurti puslapį, kuriame būtų viešinamos visos naujienos susijusios su Šilutės
rajono jaunimo politika, jaunimo organizacijų naujienos ir kitos. R. Čaikys informavo, kad
Facebook tinkle jau yra grupė „Pamario jaunimas“, kurioje skelbiamos jaunimo naujienos, tad
galbūt nėra prasmės kurti kažką naują. T. Budrikis argumentavo, kad planuojamas sukurti puslapis
būtų iš Savivaldybės pusės ir taip jaunimas būtų lengviau pasiekiamas ir informuojas ne tik apie
Jaunimo reikalų tarybos veiklą, bet ir kitą susijusią informaciją.
NUTARTA:
1. Pritarti 2015 m. Jaunimo reikalų tarybos ataskaitai.
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2. Sukurti socialinio tinklo „Facebook“ puslapį, kuriame bus viešinamos naujienos
susijusios su Šilutės rajono jaunimu.
3. SVARSTYTA. Dėl 2016 m. Jaunimo reikalų tarybos veiklos plano.
T. Budrikis informavo, kad reikia patvirtinti Jaunimo reikalų tarybos 2016 m. veiklos planą.
Tarybos nariai susipažinę su juo pastabų ir klausimų neturėjo.
NUTARTA: Patvirtinti Šilutės rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos 2016 m. veiklos
planą.
4. SVARSTYTA. Dėl Šilutės atviros jaunimo erdvės veiklos.
Jaunimo reikalų koordinatorė Simona Skuodaitė informavo, kad Jaunimo reikalų tarybos
nariai, jaunimo reikalų koordinatorė, Šilutės rajono meras bei Šilutės kultūros ir pramogų centro
direktorė sulaukė elektroninio laiško dėl Šilutės atviros jaunimo erdvės darbo. Laiške nurodyta, kad
erdvė nedirba nustatytu laiku. Taip pat buvo sulaukta ir jaunimo, kuris lankosi erdvėje, laiškų su
paaiškinimais, kad erdvė veikia visomis nustatytomis dienomis. Jaunimo erdvės darbuotoja Lijana
Jagintavičienė patikino, kad erdvė veikia, kaip nustatyta, tačiau kol kas erdvėje vyksta remonto
darbai, kuriuos atlieka pats jaunimas, todėl norinčių prisidėti ir besilankančių erdvėje yra labai
mažai. Jūratė Pancerova pridėjo, kad per mažai yra išnaudojami socialiniai tinklai – daugelis nežino
apie atvirą jaunimo erdvę. T. Budrikis pastebėjo, kad per 2 mėnesius nuo paskutinio vizito į Šilutės
atvirą jaunimo erdvę – didelių pokyčių nėra. Gabrielė Paužuolytė, kaip jaunimo erdvės lankytoja,
paaiškino, kad daugelis nenori čia eiti, nes visą laiką reikia remontuoti ir jokių kitų veiklų nėra. T.
Budrikis priminė, jog jau anksčiau buvo minėjęs, kad galima būtų ieškoti įmonių, rėmėjų, kurie
padėtų su darbais, tačiau jokios iniciatyvos nei iš jaunimo, nei darbuotojos nesulaukė. Gabrielė
Vindžigelskytė mano, kad ir Šilutės rajono jaunimas norėtų prisidėti prie erdvės kūrimo, tačiau
labai sunku suderinti autobusų važiavimo laikus, dažnai nėra kaip grįžti. Ričardas Stonkus pridėjo,
kad Šilutės jaunimas dar nelabai supranta, kas yra atvira jaunimo erdvė. Jūratė Pancerova pažymėjo,
kad jaunimas būtų labiau pritraukiamas, jei būtų vykdomos veiklos, būtų veiklų planas, be to erdvę
reiktų ir atidaryti. T. Budrikis pritarė, kad reikalingas atidarymas ir kuo greitesnis, nes kuo labiau
bus nukeliamas, tuo vėliau bus pradedamos vykdyti veiklos, ateis vasara ir jaunimas turės kitų
veiklų ir kitų vietų, kur praleisti laiką. Taip pat reiktų imti pavyzdžių iš kitų rajonų jaunimo erdvių,
kurios puikiai veikia. Jūratė Pancerova aiškino, kad jaunimo erdvės darbuotojas, turėtų būti tas
žmogus, kuris ne pats organizuotų, o padėtų jaunimui suorganizuoti veiklas, rinktų kontaktus.
Baigdama pridėjo, jog šiais metais erdvei bus gautas finansavimas tik iš Savivaldybės biudžeto, nes
kiti projektai atnešti pateikimui per vėlai arba projektų parašymas nekokybiškas, nėra
konsultuojamasi su kultūros centro darbuotojais. Už gautas lėšas bus perkamas projektorius, tačiau
erdvei reikia ir kitų priemonių reikalingų veikloms vykdyti. Taip pat iškėlė mintį, jog galbūt pati
vieta erdvei yra nepatogi ir labiau tinkama vieta būtų Šilutės kultūros ir pramogų centre. Susirinkę
jaunimo atstovai paaiškino, jog renkantis vietą, kultūros centras nebuvo tarp pasirinkimų. L.
Jagintavičienė pridėjo, jog yra girdėjus, kad į šias patalpas turėtų būti atkelta kita įstaiga, tad gali
tekti ir jaunimo erdvę iškelti. T. Budrikis svarstė, ar tuomet nebūtų patogiau jaunimo erdvę kelti į
kultūros centrą, o čia remontų net nepradėti, tuo pačiu sakydamas, kad jei erdvė veiks, bus
suremontuota, įkėlus naują įstaigą jaunimo erdvė nebus iškeldinama.
NUTARTA:
1. įpareigoti L. Jagintavičienę padaryti Šilutės atviros jaunimo erdvės veiklos planą (metų ar
mėnesio).
2. Šilutės atviros jaunimo erdvės atidarymą surengti kovo pabaigoje arba balandžio
pradžioje.
5. SVARSTYTA. Dėl socialinio projekto „Nebūk naivus kelyje“.
Simona Skuodaitė informavo, kad gautas pasiūlymas dėl tarpusavio supratimo
memorandumo pasirašymo su socialinio projekto „Nebūk naivus kelyje“ vadovu Mindaugu Jonušu,
kurį visi geriau žino, kaip Minedą. V. Kubaitienė pažymėjo, kad šis projektas pernai buvo
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vykdomas Kintuose, tačiau nelabai pavyko. Kiti posėdžio dalyviai pridėjo, kad yra girdėję ir
daugiau istorijų, jog projektas nėra įdomus.
NUTARTA: vienbalsiai nepritarti memorandumo pasirašymui.
6. SVARSTYTA: Dėl Jaunimo problematikos tyrimo.
Simona Skuodaitė informavo, kad iki balandžio 1 d. reikia atlikti Jaunimo problematikos
tyrimą Šilutės rajone, tad Jaunimo reikalų tarybos narių yra prašoma pasidalinti ir paraginti jaunus
žmones pildyti šias anketas.
NUTARTA: visi Jaunimo reikalų tarybos nariai noriai pasidalins ir paskatins pažįstamus
jaunus žmones pildyti anketas.
PRIDEDAMA: 3 lapai.
Posėdžio pirmininkas

Tomas Budrikis

Posėdžio sekretorė

Simona Skuodaitė
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