ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2021-06-28 Nr. JRT (28.6)-3
Šilutė
Posėdis vyko 2021-06-28 15.00 val. Šilutės rajono savivaldybės didžiojoje salėje.
Posėdžio pirmininkas – Tomas Budrikis.
Posėdžio sekretorė – Eglė Čėsnienė.
Dalyvavo: Šilutės rajono savivaldybės tarybos nariai: Žygimantas Kurlianskas, Sigitas Majus,
Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Kubaitienė, Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas
Modestas Rauktys, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Vaiva Pranauskienė, Šilutės atviro
jaunimo centro direktorius Rimvydas Petrauskis, asociacijos „Jaunimo edukacinis centras“ narys
Domantas Kairys, Šilutės rajono mokinių tarybos atstovė Rimantė Macijauskaitė.
Nedalyvavo: asociacijos, „Žemaičių Naumiesčio jaunimas“ narė Rugilė Mockutė, Jaunųjų
konservatorių lygos Šilutės skyriaus narys Rinas Kuturys, asociacijos „Kintų jaunimo organizacija“
atstovė Deimantė Piečiūtė.
Darbotvarkė:
1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
2. Dėl finansavimo, skirto Jaunimo savanoriškai tarnybai Šilutės rajone, didinimo galimybių.
1. SVARSTYTA. Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
T. Budrikis pristatė posėdžio darbotvarkę.
NUTARTA. Darbotvarkei pritarta vienbalsiai.
2. SVARSTYTA. Dėl finansavimo, skirto Jaunimo savanoriškai tarnybai Šilutės rajone, didinimo
galimybių.
T. Budrikis pranešė, kad Šilutės rajone yra 7 jaunuoliai, kurie negavo finansavimo 2021 metais
dalyvauti jaunimo savanoriškoje veikloje. E. Čėsnienė informavo, kad pagal patvirtintą Jaunimo
programos 2021 m. sąrašą Jaunimo savanoriškai veiklai Šilutės rajone metams skirta 7000 eurų. Esamo
finansavimo neužtenka. Šiuo metu savanoriais yra 31 jaunuolis, tačiau nuo Liepos 1 d. savanorišką
tarnybą norėtų pradėti dar 7 jaunuoliai. Problema – trūkstamas finansavimas. Vienam savanoriui
išlaikyti reiktų minimalios, Jaunimo reikalų departamento nustatytos, sumos - 258 eurų. Reiškia viso
reiktų 1806 eurų papildomo finansavimo. Šilutės jaunimo centro direktorius, kuris yra ir SVO – Jaunimo
edukacinio centro - mentorius, pažymėjo, kad minėta SVO sutiktų priimti savanorius už minimalų
užmokestį. Svarbu tai, kad Jaunimo reikalų departamentui iki 2021 m. Liepos 1 d. būtina pristatyti
garantinį raštą, jog Šilutės rajono savivaldybės administracija sutinka papildomai finansuoti 7
jaunuolius, nepatekusius į Jaunimo reikalų departamento finansuojamas vietas, tačiau atitinkančius visus
kriterijus, kurie jiems leistų pradėti savanoriauti. T. Budrikis pažymėjo, kad jaučiama didelė iniciatyva ir
noras iš šių jaunuolių būtent šiais metais pradėti savanorystę. Posėdžio pirmininkas išskyrė, jog
jaunuoliams, be visų kitų teigiamų savanorystės aspektų, svarbu ir papildomas 0,25 balas prie stojamųjų
egzaminų balo. Tai galimai turėtų teigiamos reikšmės bendram Šilutės rajono švietimo padėties
gerinimui.
NUTARTA. Kreiptis į Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorių dėl papildomo
finansavimo 7 jaunuoliams dalyvauti savanoriškoje veikloje.
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