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ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

IŠPLĖSTINIO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2017-04-10 Nr.  

Šilutė 

 

Posėdis vyko 2017-04-10, 15.30 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; Genovaitė Kimbrienė, Šilutės rajono savivaldybės tarybos narė; Lina Mauricienė, 

Plėtros ir planavimo skyriaus vyriausioji specialistė; Ričardas Čaikys, asociacijos „Pamario 

jaunimas“ atstovas; Rimvydas Petrauskis, Katyčių atviros jaunimo erdvės savanoris, Šilutės atviros 

jaunimo erdvės jaunimo darbuotojas, Šilutės vietos Jaunimo garantijų iniciatyvų koordinatorius. 

Nedalyvavo: Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė; Gabrielė 

Vindžigelskytė, Vainuto gimnazijos mokinė, Šilutės rajono mokinių tarybos atstovė; Donatas 

Jaunius, Šilutės šaulių kuopos atstovas; Vaida Nausėdaitė, Kintų atviros jaunimo erdvės atstovė; 

Gabrielė Paužuolytė, Šilutės jaunimo šokių klubo „Žvaigždūnė“ atstovė; Edvardas Juraška, 

asociacijos „Stubrių jaunimas“ atstovas, ir Katyčių atviros jaunimo erdvės savanoris.  

 

Darbotvarkė: 

1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo. 

2. Dėl 2017 m. Jaunimo reikalų tarybos veiklos plano. 

3. Dėl mobilaus darbo su jaunimu poreikio nustatymo. 

4. Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos projekto „Atrask save“ jaunų žmonių suradimo ir 

įtraukimo į veiklas Šilutės rajono savivaldybėje plano patvirtinimo. 

5. Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos viešinimo plano Šilutės rajono savivaldybėje 

patvirtinimo. 

6. Dėl Skuodo jaunimo reikalų tarybos vizito. 

7. Dėl Jaunimo reikalų departamento vizito. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl darbotvarkės patvirtinimo. 

T. Budrikis pristatė posėdžio darbotvarkę. 

NUTARTA: darbotvarkei pritarti bendru sutarimu.   

 

2. SVARSTYTA. Dėl 2017 m. Jaunimo reikalų tarybos veiklos plano.  

T. Budrikis informavo, kad Taryba dar nėra patvirtinusi savo metinio plano. Anksčiau R. 

Čaikys buvo pateikęs siūlymą planą rengti ne 1 metams, o bent 2-iems ar tarybos kadencijai. G. 

Kimbrienė siūlė ir toliau rengti planą metams, kadangi taryba padarys daugiau. Jos nuomonei 

pritarė kiti susirinkę tarybos nariai.   

NUTARTA: Jaunimo reikalų tarybos veiklos planą ruošti 1 metams; įpareigoti jaunimo 

reikalų koordinatorę pagal tarybos narių pasiūlymus paruošti veiklos planą kitam Jaunimo reikalų 

tarybos posėdžiui. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl mobilaus darbo su jaunimu poreikio. 

Jaunimo reikalų koordinatorė informavo, kad šiuo metu tiriamas mobilaus darbo su jaunimu 

poreikis Šilutės rajone ir tokie poreikių nustatymai vykdomi visoje Lietuvoje. Ji pridūrė, kad jei 

jaunimas išreikš norą, kad jiems reikalinga tokia darbo su jaunimu rūšis, bus bandoma ieškoti 

sprendimų, kaip tai pradėti vykdyti, ar tai būtų jaunimo darbuotojo papildomas etatas, o galbūt tuo 
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užsiimtų jaunimo organizacijos, kurios teiktų projektus jaunimo programos konkursui. T. Budrikis 

pasiūlė važiuoti į seniūnijas ir jaunimui pristatyti įvairias galimybes, projektus, supažindinti su 

Jaunimo reikalų tarybos veikla. S. Skuodaitė sakė, kad toks lankymasis seniūnijose nėra laikomas 

mobiliu darbu su jaunimu, nes tai turėtų būti reguliarus vykimas į sutartas vietas, tam tikromis 

dienomis. T. Budrikis sakė, kad šiais metais būtų galima vietoj mobilaus darbo tiesiog apsilankyti 

seniūnijose.    

NUTARTA: įpareigoti jaunimo reikalų koordinatorę sudaryti lankymosi seniūnijose planą ir 

paruošti susitikimams reikalingą informaciją. 

 

4. SVARSTYTA. Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos projekto „Atrask save“ jaunų žmonių 

suradimo ir įtraukimo į veiklas Šilutės rajono savivaldybėje plano patvirtinimo. 

T. Budrikis informavo, kad jaunimo reikalų koordinatorė su vietos Jaunimo garantijų 

iniciatyvos koordinatoriumi paruošė jaunų žmonių suradimo ir įtraukimo į veiklas planą ir jam 

pritarti turi Jaunimo reikalų taryba. S. Skuodaitė trumpai pristatė planą. Tarybos nariai klausimų 

neturėjo.    

NUTARTA: vienbalsiai pritarti Jaunimo garantijų iniciatyvos projekto „Atrask save“ jaunų 

žmonių suradimo ir įtraukimo į veiklas Šilutės rajono savivaldybėje planui. 

 

5. SVARSTYTA. Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos viešinimo plano Šilutės rajono 

savivaldybėje patvirtinimo. 

T. Budrikis informavo, kad jaunimo reikalų koordinatorė ir Jaunimo garantijų iniciatyvos 

koordinatorius sukūrė Jaunimo garantijų iniciatyvos viešinimo planą Šilutės rajone ir jam pritarti 

turi Jaunimo reikalų taryba. S. Skuodaitė trumpai pristatė planą. R. Petrauskis pridėjo, kad šiuo 

metu labai trūksta organizacijų, kurios galėtų priimti savanorius. T. Budrikis domėjosi, kokios 

organizacijos galėtų priimti savanorius. R. Petrauskis paaiškino, kad gali priimti visos ne pelno 

siekiančios organizacijos, kurios yra akreditavusiosios. V. Kubaitienė pasiūlė akredituoti ir 

Savivaldybę, kad ji būtų kaip pavyzdys kitoms organizacijoms, tačiau šią idėją pirmiausia reikia 

pristatyti administracijos direktoriui. Idėjai pritarė kiti tarybos nariai.   

NUTARTA: patvirtinti Jaunimo garantijų iniciatyvos viešinimo planą Šilutės rajono 

savivaldybėje; jaunimo reikalų koordinatorę įpareigoti pristatyti akreditavimosi ir savanorių 

priėmimo galimybę Savivaldybės administracijos direktoriui.  

 

6. SVARSTYTA. Dėl Skuodo jaunimo reikalų tarybos vizito. 

T. Budrikis informavo, kad Skuodo jaunimo reikalų taryba norėtų atvykti į Šilutę ir 

susipažinti su mūsų rajono jaunimo politika, aplankyti atvirąsias jaunimo erdves. Kadangi vizitu 

rūpinasi R. Petrauskis, jis pristatė preliminarią susitikimo programą. V. Kubaitienė sakė, kad 

bendradarbiavimas su kitų rajonų jaunimo reikalų tarybomis yra sveikintinas, kadangi vieni iš kitų 

galime pasisemti naujų idėjų, pasidalinti patirtimi, taip pat vėliau apsilankyti Skuode galėtų ir 

Šilutės jaunimo reikalų taryba. S. Skuodaitė domėjosi, koks laikas būtų patogus, kad kuo daugiau 

tarybos narių galėtų dalyvauti, nes Skuodo atstovai planuoja atvažiuoti 2 dienoms. T. Budrikis sakė, 

kad tinka tos dienos, kai nėra Savivaldybės tarybos komitetų ir posėdžių. R. Stonkus pasiūlė 

susitikimą organizuoti antrąją gegužės savaitę, pavyzdžiui, gegužės 10-11 dienomis. R. Petrauskis 

pridėjo, kad šiam susitikimui reikėtų apie 400 eurų maitinimui ir kitoms išlaidoms. T. Budrikis 

pasiūlė pinigų skirti iš Jaunimo programos rezervo. 

NUTARTA: pritarti Skuodo jaunimo reikalų tarybos vizitui Šilutėje; jeigu Skuodo 

atstovams tinka, susitikimą organizuoti gegužės 10-11 dienomis.  

 

7. SVARSTYTA. Dėl Jaunimo reikalų departamento vizito. 

S. Skuodaitė informavo, kad balandžio 25 d. 13 val. į Savivaldybę atvyksta Jaunimo reikalų 

departamento atstovai, vienas iš jų, direktorius, V. Trapinskas. Susitikime dalyvaus ir Savivaldybės 
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vadovai, Kultūros ir pramogų centro direktorė, Jaunimo garantijų iniciatyvos koordinatorius R. 

Petrauskis, Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas. Taip pat kviečiami ir kiti Jaunimo reikalų tarybos 

ir jaunimo organizacijų atstovai.   

NUTARTA: informuoti Jaunimo reikalų tarybos ir jaunimo organizacijų atstovus apie 

Jaunimo reikalų departamento vizitą. 

  


