
 1 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

IŠPLĖSTINIO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2016-04-07 Nr. ŠV4-3 

Šilutė 

 

Posėdis vyko 2016-04-07, 16.00 val. Šilutės rajono savivaldybės didžiojoje salėje. 

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; Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė; 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; Gabrielė 

Paužuolytė, Šilutės jaunimo šokių klubo „Žvaigždūnė“ atstovė; Gabrielė Vindžigelskytė, Vainuto 

gimnazijos mokinė, Šilutės rajono mokinių tarybos atstovė; Edvardas Muraška, asociacijos „Stubrių 

jaunimas“ atstovas, ir Katyčių atviros jaunimo erdvės savanoris; Donatas Jaunius, Šilutės šaulių   

kuopos atstovas;  

Darbotvarkė: 

1. Dėl Šilutės atviros jaunimo erdvės situacijos. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Šilutės atviros jaunimo erdvės situacijos. 

T. Budrikis informavo, kad šiame posėdyje bus vėl apžvelgiama Šilutės atviros jaunimo 

erdvės situacija, nes realių rezultatų kol kas nėra. Šiek tiek pavėlavusi į posėdį L. Jagintavičienė 

pranešė, kad ateinantį antradienį (balandžio 12 d.) vyks Šilutės atviros jaunimo erdvės atidarymas. 

Tarybos nariai nustebo, kad yra informuojami tik dabar, nes nelabai yra laiko šiai naujienai viešinti. 

J. Skobienė informavo, kad jau keli mėnesiai L. Jagintavičienė kalba, jog išeis iš darbo, nes daug ko 

nespėja ir jai neapsimoka. Jaunimo darbuotoja atsakė, kad taip ir padarys, tačiau iki šiol vaikai labai 

jos prašė pabūti iki tol, kol bus sutvarkytos patalpos, tad kai erdvė bus atidaryta ji ir parašys 

prašymą išeiti iš darbo. T. Budrikis ir S. Skuodaitė pridėjo, kad yra neatlikta ir daug kitų darbų, 

kurie buvo aptarti ankstesniuose Jaunimo reikalų tarybos posėdžiuose. Buvo pateiktas tik 1 

projektas, iš kurio gauta lėšų – Šilutės rajono savivaldybės Jaunimo programai, kitų galimų 

finansavimo projektų pateikta nebuvo arba jie finansavimo negavo. L. Jagintavičienė teigė, kad 

Jaunimo reikalų departamentui buvo pateiktas projektas ir jo pataisymai, bet Šilutės kultūros ir 

pramogų centras jo kažkodėl neišsiuntė. J. Pancerova atsakė, kad pataisymai buvo atnešti paskutinę 

valandą prieš išsiuntimą ir darbuotojai turi kitų darbų, kurie reikalauja laiko. T. Budrikis 

pasidomėjo, nuo kada jaunimo darbuotoja dirba. J. Pancerova atsakė, kad nuo spalio 15 d. 

L.Jagintavičienė pridėjo, kad nors ir nuo tada dirbo, bet remontus pradėjo tik nuo Naujųjų metų. T. 

Budrikis priminė, kad atidarymą buvo planuojama daryti metų pradžioje, taip pat siūlėsi padėti 

ieškoti rėmėjų, tačiau erdvės nuotraukų nesulaukė, kadangi vaikai nenori dirbti, buvo siūloma 

kreiptis į seniūniją, tačiau niekas nebuvo padaryta. L. Jagintavičienė atsakė, kad už tokius pinigus, 

kuriuos gauna visko padaryti yra neįmanoma ir ji fiziškai nespėjanti. T. Budrikis atsakė, kad 

supranta, jog už tokią pinigų sumą kažko daug nenuveiksi, bet tai turėtų būti daugiau nei tik durų 

atrakinimas ir užrakinimas. J. Pancerova pridėjo, kad jaunimo darbuotoja išeiti žadėjo jau nuo 

sausio mėnesio, tada vasario, tačiau kol kas prašymo atleisti iš darbo neparašė, taip pat buvo 

kalbėta, kad bus pateiktas projektas Jaunimo reikalų departamentui, tačiau nebuvo, ir atvira jaunimo 

erdvė šiais metais liko be finansavimo, šiais metais bus 3 kartus organizuojami jaunimo darbuotojų 

mokymai į kuriuos reiktų nuvažiuoti, nes reikia tobulėti. Pasiteiravus apie veiklos planą – L. 
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Jagintavičienė atsakė, kad jis yra pradėtas dėlioti kartu su jaunimu ir iki atidarymo bus parengtas. J. 

Pancerova pridėjo, kad daug ko nežino ir nėra bendraujama. L. Jagintavičienė atsakė, kad norima 

problemas išspręsti patiems. Tęsdama temą apie veiklos planus J. Skobienė sakė, kad darbo planas 

yra reikalingas ne vaikams, o darbuotojui – kad nusimatyti ką veikti. V. Kubaitienė paklausė – 

kokios veiklos yra numatytos ruošiamame plane? L. Jagintavičienė atsakė, kad darys protmūšius, 

filmų vakarus, atidarymui darys koncertą. Tarybai kilo klausimas ar bus spėta tinkamai pasiruošti 

atviros jaunimo erdvės atidarymui, ar pranešta spaudos atstovams, ar išsiuntinėti kvietimai 

savivaldybės vadovams. L. Jagintavičienė atsakė, kad visi jaunuoliai tarpusavyje pasidalino darbus 

kas už ką atsakingas, todėl yra atsakinga mergina, kuri padarys ir išsiuntinės kvietimus, 

žiniasklaidos atstovų pakviesta nėra, tačiau visa kita yra numatyta. T. Budrikis išreiškė nuomonę, 

kad baisu, jog ateina vasara ir jaunimas į erdvę eiti nebenorės ir kad iki rudens ją gali pamiršti. L. 

Jagintavičienė atsakė, kad vaikams erdvėje patinka, tačiau kol vyko remontas jaunimas buvo 

neaktyvus ir nenorėjo prie remonto prisidėti. T. Budrikis tęsdamas kalbą apie jaunimo darbuotojos 

norą išeiti kalbėjo, kad išėjimui reikia pasiruošti ir ieškoti žmogaus, kuris jį pakeistų, tačiau to 

negalima daryti, kol nėra aišku, kada L. Jagintavičienė išeis. L. Jagintavičienė pareiškė, kad 

prašymą gali parašyti ir dabar. V. Nausėdaitė pridėjo, kad bus organizuojami mokymai, tad būtų 

gerai, kad naujas žmogus būtų priimtas anksčiau ir galėtų į juos nuvykti. Dar kartą paklausta dėl 

išėjimo, L. Jagintavičienė atsakė, kad po atidarymo ir žadėjo išeiti, o prašymą atleisti iš darbo 

atsiųs. Taryba pasiūlė negaišti laiko ir parašyti prašymą dabar raštu, kad būtų galima pradėti ieškoti 

žmogaus, kuris ją galėtų pakeisti atviroje jaunimo erdvėje.  

T. Budrikis kalbėdamas apie naujo jaunimo darbuotojo paiešką paminėjo, kad galbūt reikėtų 

ieškoti norinčių dirbti papildomai pedagogų, dėti skelbimus, o atsiradus norinčių, į naujo asmens 

priėmimo konkursą įtraukti Jaunimo reikalų tarybos narius. L. Jagintavičienė kalbėjo, kad atėjo 

dirbti su idėjomis, didžiuliu užsidegimu, tačiau kai pamatė, kad viskas labai sunku, jai nusviro 

rankos. V. Kubaitienė pridėjo, kad tai neturėtų būti pagrindinis darbas, o kaip papildomas. J. 

Pancerova pridėjo, kad kai atsirado šis etatas buvo kalbama, jog jaunimo darbuotojas rašo 

europinius projektus ir dalį pajamų gauna iš jų, todėl reikalingas žmogus, kuris turėtų laiko 

projektams.  

NUTARTA: kadangi dabartinė Šilutės atviros jaunimo erdvės darbuotoja L. Jagintavičienė 

parašė prašymą išeiti iš darbo, pradėti ieškoti naujo žmogaus, kuris norėtų atsakingai dirbti Šilutės 

atviroje jaunimo erdvėje. Naujo darbuotojo privalumas – pedagoginio darbo patirtis. Atrenkant 

naują jaunimo darbuotoją į komisiją įtraukti Jaunimo reikalų tarybos narius. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas      Tomas Budrikis 

 

 

Posėdžio sekretorė      Simona Skuodaitė  


