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Šilutė 

 

Posėdis vyko 2017-12-11, 15 val. Šilutės rajono savivaldybės mažojoje salėje. 

Posėdžio pirmininkas – Tomas Budrikis.  

Posėdžio sekretorė – Rimantė Čiutienė. 

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

Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys; Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė; 

Vida Kubaitienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė; Lina Mauricienė, Plėtros ir planavimo 

skyriaus vyriausioji specialistė; Rimvydas Petrauskis, Katyčių atviros jaunimo erdvės savanoris, 

Šilutės atviros jaunimo erdvės jaunimo darbuotojas, Šilutės vietos Jaunimo garantijų iniciatyvos 

koordinatorius; Donatas Jaunius, Šilutės šaulių kuopos atstovas; Laimondas Taroza, Kintų 

pagrindinės mokyklos daugiafunkcio centro atviros jaunimo erdvės atstovas. 

Nedalyvavo: Genovaitė Kimbrienė, Šilutės rajono savivaldybės tarybos narė; Ričardas 

Čaikys, asociacijos „Pamario jaunimas“ atstovas; Gabrielė Vindžigelskytė, Šilutės moksleivių 

sąjungos Šilutės skyriaus atstovė. 

 

Darbotvarkė: 

1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo. 

2. Dėl Jaunimo programos projektų nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo. 

3. Dėl 2018 metų Jaunimo reikalų koordinatoriaus, Jaunimo reikalų tarybos ir 

Savivaldybės prioritetų įgyvendinant Jaunimo politiką Šilutės rajone. 

4. Dėl Jaunimo reikalų tarybos ataskaitos už 2017 metus. 

5. Dėl Jaunimo reikalų tarybos veiklos plano 2018 metams. 

6. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl darbotvarkės patvirtinimo. 

T. Budrikis pristatė posėdžio darbotvarkę. Darbotvarkei pritarta vienbalsiai.  

2. SVARSTYTA. Dėl jaunimo programos projektų nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo. 

R. Čiutienė informavo, kad yra parengti naujos redakcijos Šilutės rajono savivaldybės 

jaunimo programos projektų finansavimo 2018 metams konkurso nuostatai. Nuostatai parengti 

atsižvelgiant į Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

rekomendacijas. Išskirtas konkurso tikslas. Išvardintos finansuotinos veiklos, nustatyti nauji 

prioritetai. Įtrauktas naujas skyrius apibrėžiantis Teikėjų finansinį prisidėjimą prie projekto. Projektai 

pateikti konkursui pirmiausia bus vertinami pagal formaliųjų kriterijų lentelę. Jaunimo reikalų tarybos 

nariai dėl nuostatų neturėjo jokių pastabų. 

3. SVARSTYTA. Dėl 2018 metų Jaunimo reikalų koordinatoriaus, Jaunimo reikalų tarybos 

ir Savivaldybės prioritetų įgyvendinant Jaunimo politiką Šilutės rajone. 

R. Čiutienė informavo, kad Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

kartu su Jaunimo reikalų departamentu visoms savivaldybės pateikė keturis prioritetus. Kiekviena 

Savivaldybė pasirinks viena prioritetą ir pagal jį planuos 2018 metų veiklas. Prioritetai: Mobilaus 

darbo ir darbo su jaunimu gatvėje plėtra; AJC ir AJE kokybės užtikrinimas ir veikla; savanoriškos 

veiklos plėtra; Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos palaikymas ir užtikrinimas sprendžiant 

jaunimui, jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms aktualius klausimus. Kiekvieno 

prioriteto rodikliai aptarti. Diskutuota kiekvieno prioriteto finansinė išraiška, naudingumas būtent 

Šilutės rajone. T. Budrikio  nuomone, reikėtų rinktis prioritetą – AJC ir AJE kokybės užtikrinimas ir 

veikla. Pasak jo, reikėtų stiprinti Šilutės atviros jaunimo erdvės veiklos kokybę, su valdžios atstovais 



diskutuoti dėl pilno jaunimo darbuotojo etato įsteigimo. Jam pritarė J. Skobienė. Pasak jos,  stiprinant 

Šilutės atviros jaunimo erdvės veiklas, užtikrinant jų kokybiškumą ateityje galima mąstyti apie 

Jaunimo centro įkūrimą. V. Kubaitienės nuomone, žiūrint į ateitį nereikėtų užmiršti ir savanoriškos 

veiklos plėtros. T. Budrikis siūlė balsuoti už kiekvieną prioritetą atskirai.  

Balsavimas. 1. Mobilaus darbo ir darbo su jaunimu gatvėje plėtra už-0, prieš-0, susilaikė- 9; 

2. AJC ir AJE kokybės užtikrinimas ir veikla už-9, prieš-0, suilaikė-0; 3. savanoriškos veiklos plėtra 

už-0, prieš-0, susilaikė-9; 4. Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos palaikymas ir užtikrinimas 

sprendžiant jaunimui, jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms aktualius klausimus už-0, 

prieš-0, susilaikė-9. 

NUTARTA: įgyvendinant jaunimo politiką Šilutės rajono savivaldybėje 2018 metų prioritetą 

rinktis - AJC ir AJE kokybės užtikrinimas ir veikla. 

4. SVARSTYTA. Dėl Jaunimo reikalų tarybos ataskaitos už 2017 metus.  

 R. Čiutienė informavo, kad iki 2018 metų sausio 11 d. reikia paruošti Jaunimo reikalų tarybos 

ataskaitą už 2017 metus. Ataskaitą turi būti patvirtinta Savivaldybės tarybos ir iki 2018 metų sausio 

31 d. pateikta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. 

 NUTARTA: parengti Jaunimo reikalų tarybos ataskaitą. Įpareigoti R. Čiutienę parengti 

Savivaldybės tarybos projektą, kuriuo bus tvirtinama ataskaita. 

 5. Dėl Jaunimo reikalų tarybos veiklos plano 2018 metams. 

 R. Čiutienė informavo, kad reikėtų pradėti ruošti Jaunimo reikalų tarybos veiklos planą 2018 

metams. Ruošiant planą reikėtų atkreipti dėmesį į Jaunimo politikos pagrindų įstatymą, kuriame 

apibrėžtos jaunimo politikos įgyvendinimo sritys. Iš įstatymo pasiimti kelias sritis ir jas nagrinėti 

rengiant teminius ir išvažiuojamuosius posėdžius. Per metus turi būti keturi išvažiuojamieji posėdžiai. 

 NUTARTA: parengti Jaunimo reikalų tarybos veiklos planą 2018 metams. Jaunimo reikalų 

tarybos nariai pasiūlymus planui siunčia el.p. rimante.ciutiene@silute.lt iki 2018 metų sausio 19 d.  

 PRIDEDAMA. 2 lapai. 

 

Posėdžio pirmininkas      Tomas Budrikis 

 

 

 

Posėdžio sekretorė      Rimantė Čiutienė  
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