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Šilutė 

 

Posėdis vyko 2018-05-03, 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; 

Dalia Bardauskienė, Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio bibliotekos atstovė, Rimantė 

Macijauskaitė, Šilutės rajono mokinių tarybos pirmininkė; Rimvydas Petrauskis, Katyčių atviros 

jaunimo erdvės savanoris, Šilutės atviros jaunimo erdvės jaunimo darbuotojas, Jaunimo garantijų 

iniciatyvos koordinatorius. 

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

Jaunius, Šilutės šaulių kuopos atstovas; Laimondas Taroza, Kintų pagrindinės mokyklos 

daugiafunkcio centro atviros jaunimo erdvės atstovas; Vida Kubaitienė, Švietimo skyriaus vyriausioji 

specialistė; Ričardas Čaikys, asociacijos „Pamario jaunimas“ atstovas. 

 

 

Darbotvarkė: 

1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo. 

2. Dėl Velomaratono idėjos laimėti riedlenčių parką Šilutės miestui (pristatys V. 

Vėtrinienė). 

3. Dėl jaunimo užimtumo Šilutės miesto šventės metu (pristatys R. Gečaitė). 

4. Dėl dalyvavimo Pietų Baltijos projekte liepos 27 – rugpjūčio 6 dienomis Lenkijoje 

(pristatys J. Skobienė). 

5. Dėl gegužės 4-5 dienomis vyksiančio LMS mokinių savivaldų forumo „Ateitis tavo 

rankose“. 

6. Dėl vizito į Kelmę: aptarimas/atgarsiai. 

7. Dėl „Lietuvininkų vilties“ premijos nuostatų patvirtinimo nauja redakcija. 

8. Dėl rekomendacijų atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės 

užtikrinimui parengimo. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl darbotvarkės patvirtinimo. 

T. Budrikis pristatė posėdžio darbotvarkę. Darbotvarkei pritarta vienbalsiai.  

2. SVARSTYTA. Dėl Velomaratono idėjos laimėti riedlenčių parką Šilutės miestui. 

T. Budrikis informavo, kad posėdyje dalyvauja Viktorija Vėtrinienė, kuri pristatys 

Velomaratono idėją. V. Vėtrinienė informavo, kad šiais metais vėl galima registruotis ir laimėti 

riedlenčių parką savo miestui. Pirmas etapas: registruotis svetainėje iki birželio 17 d. registruojantis 

reikia įrašyti komandos pavadinimą: Nutrilite komanda Šilutė. V. Vėtrinienė prašo šia informacija 

pasidalinti su visais pažįstamais ir informaciją skelbti visose informaciniuose šaltiniuose (facebook). 

T. Budrikis informavo, kad bus pasidalinta informacija apie šį renginį (įdėta į savivaldybės puslapį, 

facebook paskyroje, išsiųsta jaunimo organizacijoms).  

3. SVARSTYTA. Dėl jaunimo užimtumo Šilutės miesto šventės metu. 

T. Budrikis informavo, kad posėdyje dalyvauja Šilutės kultūros ir pramogų centro direktorė 

ir Roberta Gečaitė, kuri pristatys renginį „Virtualios realybės šou“ . Šiame renginyje virtualių akinių 

pagalba dalyviai galės atlikti įvairias užduotis. Jeigu Šilutės rajono savivaldybės skirtų lėšų renginys 

galėtų būti nemokamas. Standartiškai 1 h kaina – 50 eurų. T. Budrikis klausė jaunimo atstovo ar jiems 



būtų įdomi tokia pramoga. Rimantės Macijauskaitės nuomone, šis renginys/programa sulauktų tikrai 

didelio jaunimo susidomėjimo. T. Budrikis klausė ar būtų galima gauti nuolaidą, jeigu būtų leidžiama 

reklamuoti šią paslaugą. R. Gečiatė atsakė, kad būtų galima tartis. Ši pramoga būtų teikiama nuo 

14.00 val. iki 20.00 val. Iš viso 6 val. Kaina – 200 eurų. Vienbalsiai nutarta, kad ši paslauga jaunimui 

būtų teikiama per Šilutės miesto šventę (galutinis sprendimas dėl lėšų skyrimo bus priimtas Jaunimo 

programos projektų vertinimo komisijos). 

4. SVARSTYTA. Dėl dalyvavimo Pietų Baltijos projekte liepos 27 – rugpjūčio 6 dienomis 

Lenkijoje.  

Šilutės rajono savivaldybės administracija kartu su Vakarų Pomeranijos vaivadijos (Lenkija), 

Balteus Fondo (Lenkija), Vasterviko muziejaus (Švedija) partneriais įgyvendina Interreg V-A Pietų 

Baltijos programos projektą „BALTIC STORIES – renginių profesionalumo didinimas kultūros 

integracijai ir tvaraus turizmo plėtrai Pietų Baltijos regiono vietovėse“ ir kviečia dalyvauti jaunimą 

(nuo 16 metų amžiaus) savanorių stovykloje, kuri vyks šių metų liepos 27 – rugpjūčio 5 dienomis 

Wolin mieste Lenkijoje. Numatoma, kad liepos 27-28 dienomis vyks archeologijos dirbtuvės, o 

rugpjūčio 3-5 dienomis slavų ir vikingų festivalis. Stovykloje kviečiami dalyvauti jaunuoliai 

(merginos ir vaikinai) nuo 16 metų, kurie moka anglų kalbą bent vidutiniu lygiu, yra komunikabilūs, 

smalsūs, atsakingi, be žalingų įpročių. Savanoriai padės renginių organizatoriams biure, padės 

tvarkyti socialinę žiniasklaidą, teiks informaciją žurnalistams, bus renginio gidais, suteiks užsienio 

svečiams informacijos apie renginio programą bei aplinką, padės amatų dirbtuvėse ir kt. Savanoriams 

bus suteiktas nemokamas transportas (nuvežimas ir parvežimas), nemokamas apgyvendinimas ir 

visas maitinimas. Planuojama, kad stovykloje dalyvaus iki 10 savanorių iš Lietuvos. Taip pat 

dalyvavę savanorių stovykloje Lenkijoje, kitais metais bus kviečiami savanoriais Šilutės miesto 

šventėje ir teikti pagalbą projekto partnerių savanoriams iš Lenkijos. Jaunimo reikalų tarybos prašoma 

tarpininkauti surandant jaunuolius, kurie norėtų dalyvauti šioje stovykloje. Stovykloje taip pat galėtų 

dalyvauti ir Jaunimo reikalų tarybos nariai. Rimantė Macijauskaitė šia informacija pasidalins su 

rajono mokinių savivaldomis. JRK informaciją išsiųs visoms jaunimo organizacijoms. Taip pat 

informacija bus įdėta į Savivaldybės interneto svetainę, socialinius tinklus, išsiųsta visoms rajono 

mokykloms. T. Budrikio nuomone, tai puiki galimybė užmegzti bendradarbiavimo ryšius.  

5. SVARSTYTA. Dėl gegužės 4-5 dienomis vykstančio LMS mokinių savivaldų forumo 

„Ateitis tavo rankose“. 

R. Macijauskaitė, informavo, kad šio forumo metu jaunimas klausysis įvairių lektorių 

paskaitų, dirbs darbo grupėse, žais įvairius motyvacinius žaidimus. R. Čiutienė informavo, kad 

renginys vyks per naktį. Todėl reikėtų kelių Jaunimo reikalų tarybos narių, kurie padėtų užtikrinti 

tvarką. T. Budrikis informavo, kad gali ateiti kelioms valandoms. R. Stonkus gali nuo vėlaus vakaro 

iki ryto.  

6. Dėl vizito į Kelmę: aptarimas/atgarsiai. 

T. Budrikis informavo, kad Jaunimo reikalų tarybos nariai kartu su atvirų jaunimo erdvių 

jaunimu balandžio 12 d. lankėsi Kelmėje. Pirmiausia jaunimas apsilankė Kelmės rajono 

savivaldybėje kur susitiko su Jaunimo reikalų koordinatore Vilma Samušiene, Švietimo, kultūros ir 

viešosios tvarkos komiteto pirmininku A. Brazu ir Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotoju 

E. Jafimovu. Susitikimo metu diskutuota apie abiejų savivaldybių panašumus ir skirtumus. Aptarti 

pasiekimai ir problemos įgyvendinant jaunimo politiką vietos lygmeniu. Po diskusijų jaunimas vyko 

į atviras jaunimo erdves. Iš viso Kelmės rajone veiklą vykdo 3 atviros jaunimo erdvės. Dvi iš jų 

pačioje Kelmėje, o trečioji Kražiuose. Kelmės kultūros centre veikia atvira jaunimo erdvėje, kurioje 

dirba du jaunimo darbuotojai. Erdvėje kiekvieną dieną apsilanko apie 31 jaunuolis. Erdvėje vyksta 

įvairios veiklos: jaunimas organizuoja stalo teniso čempionatus, kompiuterinių žaidimų turnyrus. Čia 

gali rinktis ir muzikuojantis jaunimas, nes erdvėje yra muzikos kambarys, kuriame galima rasti įvairių 

muzikos instrumentų (gitaros, būgnai ir pan.). Kita atvira jaunimo erdvė veikia Kelmės rajono 

savivaldybės Žemaitės viešojoje bibliotekoje. Ši Jaunimo inovatyvi erdvė įkurta įgyvendinant 

bibliotekos projektą „Inovatyvi bibliotekos erdvė – jaunimo saviraiškai“. Bibliotekos direktorė Rita 



Grišienė pristatė inovatyvios erdvės veiklas. Šioje erdvėje veikia šešios kompiuterizuotos darbo 

vietos, virtuali lenta, kompiuterinės ir piešimo plančetės, žalias fonas (greenscrean), žaidimų konsolė, 

įrašymo įranga ir t.t. Jaunimas lankydamasis erdvėje, dalyvauja jos veiklose, lavina savo 

kūrybiškumą, tobulina įgūdžius, kurie ateityje  gali padėti tapti puikiais darbuotojais. Nors Kelmės 

savivaldybėje gyvena mažiau žmonių (apie 25 000) nei Šilutės rajono savivaldybėje (apie 42 000), 

tačiau  Kelmėje labiau išvystyta atvirų jaunimo erdvių koncepcija. Erdvės dirba kiekvieną darbo 

dieną, jose dirba bent po vieną jaunimo darbuotoją, kitose net po du. Patalpos ir įranga pritaikyta prie 

šiuolaikinio jaunimo poreikių. T. Budrikio nuomone, ir toliau reikia vystyti dialogą su Šilutės rajono 

valdžia dėl pilno jaunimo darbuotojo etato įsteigimo Šilutės atviroje jaunimo erdvėje. Jaunimo reikalų 

taryba jau buvo susitikusi su Tauragės ir Kelmės jaunimo reikalų tarybos atstovais. Planuojame 

birželio mėnesį vykti į Skuodą. Po visų vizitų reikėtų parengti pristatymą valdžiai apie atvirąjį darbą 

su jaunimu, pateikiant kitų savivaldybių pavyzdžius. R. Petrauskis informavo, kad Katyčių atviroje 

jaunimo erdvėje lankėsi Pagėgių atviros jaunimo erdvės darbuotojas su jaunimu. Iki šiol Pagėgiuose 

nebuvo atviros jaunimo erdvės, tačiau atsižvelgus į Jaunimo reikalų departamento rekomendacijas ji 

buvo įkurta. Suteiktos erdvios patalpos, įdarbintas jaunimo darbuotojas. Tad Šilutės padėtis 

įgyvendinat atvirų jaunimo erdvių koncepciją nėra gera.  

NUTARTA. Vysti dialogą su Šilutės rajono savivaldybės valdžios atstovais dėl pilno jaunimo 

darbuotojo etato įsteigimo Šilutės atviroje jaunimo erdvėje.  

 7. Dėl „Lietuvininkų vilties“ premijos nuostatų nauja redakcija patvirtinimo. 

 R. Čiutienė informavo, kad yra parengti nauji „Lietuvininkų vilties“ premijos nuostatai. 

Premijos paskirtis lieka tokia pati kokia buvo. Iš esmės keičiasi 3 punktas. Jame nurodoma, kad 

premija teikiama asmeniui už paskutiniųjų dviejų metų pasiekimus kultūros, sporto, meno, mokslo 

srityse Lietuvoje ir už jos ribų. Anksčiau premiją galėjo gauti ir organizacijos. Taip pat nebuvo 

termino. Jaunimo reikalų tarybos nariai tik iš dalies pritaria naujai parengties nuostatams. Narių 

nuomone, pagal naujus nuostatus asmenys, kurie dirba su jaunimu plačiąją prasme negalės (dirba ne 

tik sporto, meno, kultūros, mokslo srityje) gauti premijos. R. Čiutienė informavo, kad Jaunimo reikalų 

tarybos pastebėjimus perduos valdžios atstovams ir jeigu jie nuspręs atsižvelgti ir koreguoti nuostatus 

įtraukiant punktus, kurie leistų asmenims dirbantiems su jaunimu plačiaja prasme pretenduoti į 

premiją, Jaunimo reikalų taryba pritartų nuostatams. Taip, jei būtų papildyti nuostatai Jaunimo reikalų 

taryba pritartų. 

 8. Dėl rekomendacijų atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės 

užtikrinimo parengimo. 

 R. Čiutienė informavo, kad Jaunimo reikalų departamentas yra parengęs ir patvirtinęs 

rekomendacijas Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui. Šias 

rekomendacijas kiekviena savivaldybė turės pasitvirtinti pas save Administracijos direktoriaus 

įsakymu. Rekomendacijos skirtos apibrėžti atvirųjų centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklas, pobūdį. 

Parengti šablonai kaip rengti metinius planus, kokius rodiklius centrams ir erdvėms rinkti ir panašiai. 

Rekomendacijos buvo išsiųstos kiekvienam nariui. Jaunimo reikalų tarybos nariai neturėjo pastabų 

parengtoms rekomendacijoms. Siūloma teikti tvirtinti Administracijos direktoriui.  

 NUTARTA. Rekomendacijas atvirų jaunimo centrų ir atvirų jaunimo erdvių veiklos kokybės 

užtikrinimui tvirtinti Administracijos direktoriaus įsakymu.  

  

 

 

Posėdžio pirmininkas      Tomas Budrikis 

 

 

 

Posėdžio sekretorė      Rimantė Čiutienė  

 



 


