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ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

IŠPLĖSTINIO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2016-10-25 Nr. ŠV4-(21.9.9.)-4 

Šilutė 

 

Posėdis vyko 2016-10-20, 16.00 val. Šilutės rajono savivaldybės mažojoje salėje. 

Posėdžio pirmininkas – Tomas Budrikis.  

Posėdžio sekretorė – Simona Skuodaitė.  

Dalyvavo: Tomas Budrikis, Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys, Ričardas Stonkus, 

Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys; Vida Kubaitienė, Švietimo skyriaus vyriausioji 

specialistė; Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė; Ričardas Čaikys, asociacijos 

„Pamario jaunimas“ atstovas; Vaida Nausėdaitė, Kintų atviros jaunimo erdvės atstovė; Gabrielė 

Paužuolytė, Šilutės jaunimo šokių klubo „Žvaigždūnė“ atstovė.   

Nedalyvavo: Šilutės rajono savivaldybės tarybos narė Genovaitė Kimbrienė; Lina 

Mauricienė, Plėtros ir planavimo skyriaus vyriausioji specialistė; 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 „Lietuvininkų vilties“ premijos. 

2. Dėl „Jaunimo garantijų iniciatyvos“. 

3. Dėl išvažiuojamojo posėdžio. 

4. Dėl Jaunimo reikalų tarybos Facebook puslapio sukūrimo. 

5. Dėl renginio Pasaulinei jaunimo dienai. 

 

 

1. SVARSTYTA. Dėl „Lietuvininkų vilties“ premijos. 

T. Budrikis informavo, kad nuspręsta šiais metais „Lietuvininkų vilties premijos“ neteikti, o 

tai padaryti kitų metų vasario 16 d. renginio metu. Tai padaryti nuspręsta pasitarime su Šilutės 

rajono savivaldybės meru ir administracijos direktoriumi, jaunimo reikalų koordinatore, Šilutės 

kultūros ir pramogų centro direktore, kadangi pastaruosius kelis metus renginys nesulaukdavo 

didelio susidomėjimo, susirinkdavo nedaug žmonių. Tarybos nariai pritarė šiam sprendimui, 

kadangi yra dalyvavę premijos įteikimo renginyje ir matę situaciją. Jaunimo reikalų koordinatorė 

pasiteiravo, ar tarybos nariai turėtų kokių pasiūlymų renginiui. G. Paužuolytė išsakė nuomonę, kad 

reikėtų keisti renginio vietą, kadangi žmonių susirenka nedaug ir sėdėti pustuštėje kultūros ir 

pramogų centro salėje jaunimui yra nejauku. V. Kubaitienė pažymėjo, kad renginys vyks vasario 16 

d., tad į jį susirinks daugiau žmonių, kurie ateis pasiklausyti koncerto, tad vietos keisti bent jau kol 

kas nereikėtų. T. Budrikis pasidomėjo, ar tarybos nariai turėtų pasiūlymų, ką galima būtų nominuoti 

šiai premijai. V. Nausėdaitė pasiūlė R. Petrauskio kandidatūrą, kadangi mato kiek daug jis daro 

jaunimo labui, semiasi tarptautinės patirties, rašo projektus ir puikiai apjungia Katyčių jaunimą. J. 

Skobienė domėjosi, kada bus paskelbtas paraiškų teikimas. S. Skuodaitė atsakė, kad sausio mėnesio 

pradžioje. T. Budrikis pasiūlė paraiškų teikimo pradžią paskelbti gruodžio 15 d. Tarybos nariai 

pritarė. 

NUTARTA: bendru sutarimu pritarti „Lietuvininkų vilties premiją“ teikti Vasario 16 d. 

renginio metu Šilutės kultūros ir pramogų centre. Kandidatų į „Lietuvininkų vilties premiją“ 

paraiškų teikimo pradžią paskelbti gruodžio 15 d., teikimo pabaiga 2017 m. vasario 1 d.   

 

2. SVARSTYTA. Dėl „Jaunimo garantijų iniciatyvos“. 
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S. Skuodaitė informavo, kad dėl pasikeitusio posėdžio laiko dalyvauti ir pristatyti „Jaunimo 

garantijų iniciatyvos“ negali vietos JGI koordinatorius Gvidas Zdanavičius, bet pagrindinius 

bruožus ir galimybes jaunimui trumpai gali pristatyti jaunimo reikalų koordinatorė. Ji kalbėjo, kad 

šį projektą koordinuoja Jaunimo reikalų departamentas, jame dalyvauja 15-29 metų niekur 

nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys jaunuoliai. Pradėjus dalyvauti 

programoje jaunuoliui sudaromas individualus veiklos planas pagal kurį jis gali savanoriauti, toliau 

mokytis ir atlikti praktiką. Šiuo metu dirbama su 5 jaunuoliais – 1 jaunuolis dirba, o 4 pasirinko 

„Naują startą“ ir toliau mokosi ir tobulina savo įgūdžius. Tarybos nariai susidomėjo šiuo projektu ir 

išsakė norą kitame Jaunimo reikalų tarybos posėdyje apie projektą išgirsti iš paties JGI 

koordinatoriaus. 

NUTARTA: įpareigoti jaunimo reikalų koordinatorę į kitą Jaunimo reikalų tarybos posėdį 

pakviesti vietos „Jaunimo garantijų iniciatyvos“ koordinatorių Gvidą Zdanavičių plačiau pristatyti 

projektą. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl išvažiuojamojo posėdžio. 

T. Budrikis informavo, kad dar vasaros metu buvo gautas kvietimas Jaunimo reikalų tarybai 

apsilankyti Katyčių atviroje jaunimo erdvėje „KJ loftas“. Atviros jaunimo erdvės savanoris 

Rimvydas Petrauskis kvietė apsilankyti ir pasižiūrėti, kaip įrengta mokomoji jaunimo kavinė, 

kokios veiklos vykdomos. T. Budrikis pasiūlė ilgai nelaukti ir išvažiuojamąjį posėdį planuoti 

lapkričio mėnesį, taip pat pasiūlė galimybę į erdvę vykti ne tik tarybos nariams, bet ir kitų atvirų 

jaunimo erdvių ir jaunimo organizacijų atstovams. Jaunimo reikalų tarybos nariai pritarė šiam 

pasiūlymui.  

NUTARTA: įpareigoti jaunimo reikalų koordinatorę lapkričio mėnesį suorganizuoti 

išvažiuojamąjį Jaunimo reikalų tarybos posėdį į Katyčių pagrindinės mokyklos atvirąją jaunimo 

erdvę „KJ loftas“.  Posėdyje dalyvauti pakviesti kitų Šilutės atvirųjų jaunimo erdvių atstovus bei 

jaunimo organizacijų narius. 

 

4. SVARSTYTA. Dėl Jaunimo reikalų tarybos Facebook puslapio sukūrimo. 

T. Budrikis informavo, kad dar metų pradžioje rengiant Jaunimo reikalų tarybos ataskaitą, 

kaip galimybė 2016 metams įtraukta buvo Facebook puslapio sukūrimas, kuriame būtų talpinamos 

visos su rajono jaunimu susijusios naujienos. J. Skobienė sakė, kad Facebook tinkle yra „Pamario 

jaunimo“ grupė, kurioje yra daugiau kaip 3000 narių. R. Čaikys atsakė, kad tai labiau jaunimo 

organizacijos „Pamario jaunimas“ grupė, o ne bendra visiems. S. Skuodaitė pritarė ir pasiūlė, kad 

tai būtų ne Facebook grupė, o puslapis, kuriame informaciją matytų kiekvienas. V. Kubaitienė 

iškėlė klausimą – kas bus atsakingas už puslapio administravimą. T. Budrikis pasiūlė, kad tai galėtų 

būti jaunimo reikalų koordinatorė ir atviros jaunimo erdvės darbuotoja, kadangi jos gauna 

daugiausiai jaunimui aktualios informacijos, bendrauja su jaunimo organizacijų atstovais. V. 

Nausėdaitė pasiūlė, kad informaciją į puslapį galėtų kelti visi norintys, tačiau kad pranešimai 

atsirastų ant sienos, juos turi patvirtinti administratorius – tokiu būdu visa informacija bus aktuali ir 

nebus šlamšto.  

NUTARTA. Įpareigoti jaunimo reikalų koordinatorę Simoną Skuodaitę sukurti socialiniame 

tinkle Facebook puslapį, kuris bus skirtas skelbti Jaunimo reikalų tarybos, jaunimo organizacijų 

naujienas bei visą kitą aktualią, su jaunimu susijusią, informaciją. Puslapio administratorėmis skirti 

jaunimo reikalų koordinatorę ir Šilutės atviros jaunimo erdvės darbuotoją. 

 

5. SVARSTYTA. Dėl renginio Pasaulinei jaunimo dienai. 

T. Budrikis išreiškė nuomonę, kad vis tiek reikėtų paminėti Jaunimo dieną. Kadangi 

„Lietuvininkų vilties premija“ nebus teikiama, reikėtų sugalvoti kokią nors kitą veiklą. V. 

Kubaitienė pasiūlė organizuoti protų mūšį, kadangi dabar tai labai populiaru ir pakviesti dalyvauti 

jaunimą. T. Budrikis pridėjo, kad galėtų dalyvauti ir Jaunimo reikalų tarybos nariai. V. Nausėdaitė 
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sakė, kad protmūšį organizuoti būtų galima Šilutės F. Bajoraičio bibliotekoje, kadangi yra visa 

reikalinga įranga, arba Šilutės atviroje jaunimo erdvėje.  

NUTARTA: Pasaulinės jaunimo dienos proga, Šilutės r. F. Bajoraičio bibliotekoje arba 

Šilutės atviroje jaunimo erdvėje, organizuoti protų mūšį. Įpareigoti jaunimo reikalų koordinatorę 

pasirūpinti renginio organizavimu ir viešinimu. 

 

 

  


