ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
IŠPLĖSTINIO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2017-01-23 Nr.
Šilutė
Posėdis vyko 2017-01-23, 15.00 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; Gabrielė Vindžigelskytė,
Vainuto gimnazijos mokinė, Šilutės rajono mokinių tarybos atstovė; Donatas Jaunius, Šilutės šaulių
kuopos atstovas; Jūratė Pancerova, Šilutės kultūros ir pramogų centro direktorė; Rimvydas
Petrauskis, Katyčių atviros jaunimo erdvės savanoris, Šilutės atviros jaunimo erdvės jaunimo
darbuotojas, Šilutės vietos Jaunimo garantijų iniciatyvų koordinatorius.
Nedalyvavo: Šilutės rajono savivaldybės tarybos narė Genovaitė Kimbrienė; Lina
Mauricienė, Plėtros ir planavimo skyriaus vyriausioji specialistė; Ričardas Čaikys, asociacijos
„Pamario jaunimas“ atstovas; Vaida Nausėdaitė, Kintų atviros jaunimo erdvės atstovė; Gabrielė
Paužuolytė, Šilutės jaunimo šokių klubo „Žvaigždūnė“ atstovė; Edvardas Muraška, asociacijos
„Stubrių jaunimas“ atstovas, ir Katyčių atviros jaunimo erdvės savanoris.
Darbotvarkė:
1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
2. Dėl Šilutės rajono atvirųjų jaunimo erdvių apžvalgos.
3. Dėl Šilutės atviros jaunimo erdvės.
4. Dėl „Lietuvininkų vilties“ premijos įteikimo.
5. Dėl išvažiuojamojo posėdžio.
6. Dėl Jaunimo reikalų tarybos 2016 m. ataskaitos.
7. Dėl pasiūlymų Jaunimo reikalų tarybos 2017 m. veiklos planui.
8. Dėl 2017 m. Jaunimo programos konkurso.
9. Dėl galimybės kurti Šilutės rajono savanoriškos veiklos modelį.
1. SVARSTYTA. Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
T. Budrikis pristatė posėdžio darbotvarkę.
NUTARTA: darbotvarkei pritarti bendru sutarimu.
2. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono atvirųjų jaunimo erdvių apžvalgos.
T. Budrikis informavo, kad Šilutės rajone veikia 3 atvirosios jaunimo erdvės, kurių veiklas
apžvelgti susirinko šių erdvių darbuotojai ir savanoriai. R. Petrauskis trumpai pristatė Katyčių
atviros jaunimo erdvės „KJ loftas“ veiklas, laimėtus ir įvykdytus projektus. Pasak atvirosios
jaunimo erdvės savanorio, laimėjus Jaunimo reikalų departamento skelbtą atvirųjų jaunimo erdvių
finansavimo konkursą, erdvėje įrengta mokomoji kavinė, kurioje jaunimas mielai renkasi. Posėdyje
negalėjus dalyvauti Kintų atvirosios jaunimo erdvės atstovams, trumpai veiklą pristatė jaunimo
reikalų koordinatorė, kuri sakė, jog erdvėje mielai lankosi jaunimas, ypatingai mėgstama sporto
salė, erdvėje organizuojami renginiai, vienas didesnių - per naktį vykusi konferencija „Friday Night
2k16“. Apie Šilutės atvirąją jaunimo erdvę pakalbėti atvyko J. Pancerova. Ji sakė, kad praeitais
metais erdvėje pasikeitė 2 darbuotojai, taip pat 3 mėnesius erdvėje dirbo savanoris. Buvo išreikštas
susirūpinimas, kad erdvėje jaunimas lankosi nenoriai, o pagrindiniai lankytojai Šilutės jaunimo
organizacijų nariai. R. Petrauskis, kuris š. m. sausio viduryje tapo Šilutės atviros jaunimo erdvės
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darbuotoju sakė, kad palyginus Katyčių ir Šilutės erdves galima teigti, kad Šilutėje trūksta
užimtumo priemonių, kaip įvairūs treniruokliai, stalo žaidimai, garso įranga, nes dabar atėję jauni
žmonės neturi ką veikti. Todėl naujas Šilutės atviros jaunimo erdvės darbuotojas dės visas
pastangas situacijai keisti ir jaunimui pritraukti.
NUTARTA: jaunimo erdves kviesti aktyviau bendradarbiauti tarpusavyje, dalintis patirtimi,
skatinti dalyvauti Jaunimo reikalų departamento, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo tarnybos ir
Savivaldybės organizuojamuose projektų finansavimo konkursuose.
3. SVARSTYTA. Dėl Šilutės atvirosios jaunimo erdvės.
T. Budrikis informavo, kad posėdyje dalyvauja naujas Šilutės atviros jaunimo erdvės
jaunimo darbuotojas R. Petrauskis ir Šilutės kultūros ir pramogų centro direktorė, kurie nori aptarti
atviros jaunimo erdvės situaciją. Pasak J. Pancerovos, erdvė neveikia, kaip turėtų, nes joje daugiau
renkasi motyvuotas jaunimas, jaunimo organizacijos, nors tokių erdvių tikslas yra pritraukti
nemotyvuotą jaunimą. R. Petrauskis pridėjo, kad viena priežasčių, kodėl susidarė tokia situacija yra
ta, kad erdvėje trūksta priemonių veiklai – treniruoklių, žaidimų, garso įrangos – nes jaunimas nieko
neveikdamas pasėdėti gali bet kur, todėl į erdvę ir neina. Šią nuomonę jis išsakė remdamasis savo
sėkminga patirtimi dirbant Katyčių atviroje jaunimo erdvėje ir pateikė sąrašą daiktų, kurie padėtų
pritraukti jaunimo (pridedama). J. Pancerova taip pat kalbėjo, kad jaunimas niekaip neapsisprendžia
dėl tinkamo atviros jaunimo erdvės darbo laiko, nes nutarus, kad erdvė veiks antradieniais ir
penktadieniais, jie nori rinktis kitomis savaitės dienomis ir nustatytomis nesilanko. R. Petrauskis
pridėjo, kad jaunimui trūksta žinių, kad tokia erdvė veikia, todėl stengsis ją reklamuoti, teiks
projektą Jaunimo reikalų departamento atvirųjų jaunimo erdvių finansavimo konkursui.
NUTARTA: įpareigoti atvirosios jaunimo erdvės darbuotoją pateikti projektą Jaunimo
reikalų departamento atvirųjų jaunimo erdvių finansavimo konkursui; pradėti atvirosios jaunimo
erdvės viešinimo veiklas.
4. SVARSTYTA. Dėl Lietuvininkų vilties premijos įteikimo.
T. Budrikis informavo, kad nuo šių metų „Lietuvininkų vilties“ premija bus teikiama nebe
lapkričio 10 d., o Vasario 16-ąją. S. Skuodaitė sakė, kad dar vyksta kandidatų paraiškų teikimas,
todėl laureatas kol kas nežinomas, tačiau reikėtų Jaunimo reikalų tarybos narių nuomonės ir
patarimų, kad renginys patiktų jaunimui, būtų įtrauka naujovių. D. Jaunius sakė, kad Šilutės šaulių
kuopa nutarė nominuoti dziudo trenerį R. Lukošių, bet dokumentų dar kol kas nepateikė. Jis kartu
su Šilutės šauliais siūlo suorganizuoti žygį aplink Šilutę, kuriam pasibaigus visi norintys galėtų
dalyvauti šventiniame renginyje. Kiti tarybos nariai sakė, kad norint pritraukti renginyje dalyvauti
jaunimą reikia, kad koncertuotų jiems įdomi grupė.
NUTARTA: pritarti Šilutės šaulių kuopos norimam organizuoti „Žygiui aplink Šilutę“
Vasario 16 dieną.
5. SVARSTYTA. Dėl išvažiuojamojo posėdžio.
T. Budrikis priminė, kad dar pernai Jaunimo reikalų taryba buvo pakviesta surengti
išvažiuojamąjį posėdį Katyčių atviroje jaunimo erdvėje, tačiau dėl tarybos narių didelio užimtumo
posėdis neįvyko, tačiau kvietimas tebegalioja ir reikėtų nuspręsti, kada nuvykti. Tarybos nariai
pasiūlė, kad jaunimo reikalų koordinatorė suderintų datą su jaunimo erdvės savanoriu ir tarybos
nariais ir rastų tinkamą laiką.
NUTARTA: įpareigoti jaunimo reikalų koordinatorę suorganizuoti išvažiuojamąjį Jaunimo
reikalų tarybos posėdį į Katyčių atvirąją jaunimo erdvę „KJ loftas“.
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6. SVARSTYTA. Dėl Jaunimo reikalų tarybos 2016 m. ataskaitos.
T. Budrikis priminė, kad pagal Jaunimo reikalų tarybos nuostatus, taryba kiekvienais metais
Savivaldybės tarybai teikia metinę ataskaitą, kurią jis pasiruošęs pristatyti. T. Budrikis trumpai
pristatė 2016 metų nuveiktus darbus, diskutuotas temas ir rekomendacijas kitiems metams.
NUTARTA: pritarti Jaunimo reikalų tarybos 2016 m. ataskaitai; įpareigoti jaunimo reikalų
koordinatorę paruošti Savivaldybės tarybos sprendimą „Dėl Jaunimo reikalų tarybos 2016 m.
veiklos ataskaitos patvirtinimo“.
7. SVARSTYTA. Dėl pasiūlymų Jaunimo reikalų tarybos 2017 m. veiklos planui.
T. Budrikis informavo, kad reikėtų pradėti planuoti 2017 m. veiklas. V. Nausėdaitė pasiūlė,
kaip ir praeitais metais Jaunimo dienos proga, lapkričio 10 d., organizuoti protų mūšį, kadangi
paskutinis puikiai pavyko. J. Skobienė pasiūlė įtraukti išvažiuojamąjį posėdį į Katyčių atvirąją
jaunimo erdvę, T. Budrikis siūlė organizuoti sportines varžybas. V. Kubaitienė, kad tarybos nariai
pamąstytų ir galėtų savo idėjas siųsti jaunimo reikalų koordinatorei, tą patį galėtų padaryti ir
posėdyje nedalyvaujantys nariai.
NUTARTA: iki vasario 1 d. siųsti jaunimo reikalų koordinatorei pasiūlymus dėl 2017 m.
Jaunimo reikalų tarybos veiklos plano.
8. Dėl Jaunimo programos konkurso.
S. Skuodaitė informavo Jaunimo reikalų tarybos narius, kad gruodžio 30 d. buvo paskelbtas
Jaunimo programos konkursas, kuris baigsis sausio 27 d., projektus vertins ta pati komisija, kaip ir
pernai: T. Budrikis, V. Kubaitienė, J. Skobienė, D. Jaunius ir G. Vindžigelskytė. Paskirsčius lėšas
Jaunimo reikalų koordinatorė turės parengti Savivaldybės tarybos sprendimą dėl projektų sąrašo
patvirtinimo.
NUTARTA: įpareigoti jaunimo reikalų koordinatorę konkursui pasibaigus suorganizuoti
projektų komisijos posėdį; paskirsčius lėšas parengti Savivaldybės tarybos sprendimą.
9. Dėl galimybės kurti Šilutės rajono savanoriškos veiklos modelį.
S. Skuodaitė informavo, kad Lietuvoje populiarėja savivaldybėse kurti savanoriškos veiklos
modelius, kurie padėtų jaunimui atlikti oficialią savanorystę ir turėti galimybę stojant į universitetą
gauti papildomą balą. Tokie modeliai jau patvirtinti Šilalėje ir Vilniaus mieste, Jaunimo reikalų
departamentas skatina ir kitas savivaldybes kurti tokius modelius. T. Budrikis pasidomėjo, ar
sėkmingai šis modelis veikia ir ar jis nesidubliuoja su „Atrask save“ projektu. S. Skuodaitė sakė,
kad projektas „Atrask save“ siekia įtraukti jaunimą, kuris nedirba, nesimoko ir nėra registruotas
darbo biržoje, o šis modelis savanoriauti leidžia ir aktyviam, besimokančiam jaunimui. R.
Petrauskis sakė, kad modelio kūrimą reikėtų gerai apmąstyti, kadangi organizacijų, kurios priima
savanorius Šilutės rajone yra kelios, todėl pirmiausiai reikėtų organizacijas skatinti akredituotis, o
tada kviesti jaunimą savanoriauti. V. Kubaitienė pasiūlė organizuoti išvažiuojamąjį Jaunimo reikalų
tarybos posėdį į Šilalę ir su viskuo susipažinti iš arti.
NUTARTA: įpareigoti jaunimo reikalų koordinatorę suorganizuoti išvažiuojamąjį posėdį į
Šilalę dėl vietos savanoriškos veiklos modelio.
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