ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2021-09-16 Nr. JRT (28.6)-5
Šilutė
Posėdis vyko 2021-09-16, 15.00 val. Šilutės rajono savivaldybės didžiojoje salėje.
Posėdžio pirmininkas – Tomas Budrikis.
Posėdžio sekretorė – Eglė Čėsnienė.
Dalyvavo: Šilutės rajono savivaldybės tarybos narai: Žygimantas Kurlianskas, Sigitas Majus,
Šilutės atviro jaunimo centro direktorius Rimvydas Petrauskis, Šilutės rajono mokinių tarybos atstovė
Rimantė Macijauskaitė, asociacijos „Kintų jaunimo organizacija“ atstovė Deimantė Piečiūtė, Švietimo
skyriaus vyriausioji specialistė Vida Kubaitienė, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Vaiva
Pranauskienė.
Nedalyvavo: asociacijos „Žemaičių Naumiesčio jaunimas“ narė Rugilė Mockutė, Jaunųjų
konservatorių lygos Šilutės skyriaus narys Rinas Kuturys, Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas
Modestas Rauktys, asociacijos „Jaunimo edukacinis centras“ narys Domantas Kairys.
Darbotvarkė:
1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
2. Dėl Kintų jaunimo erdvės 2020 m. ataskaitos bei 2021 m. veiklos plano.
3. Dėl prezidentūros iniciatyvos „Lietuvos galia“.
4. Dėl gauto Jaunimo reikalų departamento rašto „Pasiūlymai dėl jaunimo verslumo skatinimo“.
5. Dėl LiJOT rezoliucijos dėl jaunimo įgalinimo ir dalyvavimo savivaldybėse bei gauto rašto
„Pozicija dėl jaunimo nevyriausybinių organizacijų vadovų nuo 16 metų“.
6. Dėl Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos naujų narių rinkimų organizavimo.
7. Kiti klausimai.
1. SVARSTYTA. Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
T. Budrikis pristatė posėdžio darbotvarkę.
NUTARTA. Darbotvarkei pritarta vienbalsiai.
2. SVARSTYTA. Dėl Kintų jaunimo erdvės 2020 m. ataskaitos bei 2021 m. veiklos plano.
Pristatyta Kintų jaunimo erdvės 2020 m. ataskaita bei 2021 m. veiklos planas. E. Čėsnienė
pažymėjo, kad 2020 m. įvyko nemažai renginių, buvo vykdomos veiklos. Dėl pandemijos tik vienas
renginys perkeltas į šiuos metus. Posėdžio pirmininkas pasidžiaugė, kad nuo šių metų įsteigtas jaunimo
darbuotojo 0,5 etato Kintų jaunimo erdvėje, jaunimas vykdo aktyvią veiklą. Apžvelgtas 2021 m. veiklos
planas. Pirmininkas siūlo pritarti Kintų jaunimo erdvės 2020 m. ataskaitai ir 2021 m. veiklos planui.
NUTARTA. Pritarti Kintų jaunimo erdvės „Noriu, galiu, darau“ 2020 m. veiklos ataskaitai ir 2021
m. veiklų planui.
3. SVARSTYTA. Dėl prezidentūros iniciatyvos „Lietuvos galia“.
Posėdžio pirmininkas pristatė prezidentūros inicijuotą projektą „Lietuvos galia“, kurio pagrindinis
tikslas – telkti bendruomenes, didinti pilietinę galią, motyvuoti aktyvius gerovės kūrėjus, pabrėžiant jų
iniciatyvas ir geruosius pavyzdžius. Apdovanojimų nominacijos – „Žalia Lietuva“, „Stipri Lietuva“,
„Teisinga Lietuva“, „Inovatyvi Lietuva“. S. Majus mano, kad reiktų teikti pretendentus tai nominacijai,
kur pretendentai ir jų veiklos būtų orientuoti į jaunimą bei jaunimo organizacijas. E. Čėsnienė siūlo aptarti
tas veiklas ir projektus, kurie jau yra įgyvendinti ir yra išskirtiniai, garsinantys Šilutės kraštą visoje
Lietuvoje. Posėdžio pirmininkas siūlo teikti pretendentą nominacijai „Inovatyvi Lietuva“ – VšĮ „Tavo
robotas“ įkūrėjui Eivanui Maksvyčiui, nes jo pasiekimai robotikos srityje, bei naujasis projektas vienintelis Lietuvoje keturkojis robotas gali atstovauti Šilutės rajono jaunimo veiklą. Ž. Kurlianskas
pritaria pirmininko idėjai, nes šioje srityje esame išskirtiniai ir įdomūs Lietuvos mastu. Pirmininkas siūlo
kreiptis į VšĮ „Tavo robotas“ įkūrėją dėl galimo dalyvavimo iniciatyvoje, nes dalyviai turi prisiimti tam
tikrus įsipareigojimus, teikti veiklos aprašymą.

NUTARTA. Teikti „Lietuvos galia“ nominacijai „Inovatyvi Lietuva“ Eivaną Maksvytį, VšĮ „Tavo
robotas“ įkūrėją. Įpareigoti E. Čėsnienę susisiekti su nominantu ir pateikti pasiūlymą.
4. SVARSTYTA. Dėl gauto Jaunimo reikalų departamento rašto „Pasiūlymai dėl jaunimo
verslumo skatinimo“.
Pirmininkas pristatė JRD raštą, kuriame verslo, verslumo ir jaunimo ekspertų grupė išskyrė
pagrindines problemas, susijusias su jaunimo verslumo situacija. Analizuojant Lietuvos rodiklius
pasauliniuose verslumo reitinguose, Lietuvoje verslumo situacija per paskutinius metus yra stagnuojanti
ar blogėjanti. T. Budrikis pakomentavo, kad esama situacija Lietuvoje nedžiugina tad reiktų pasistengti
kelti verslumo lygį jaunuolių tarpe. E. Čėsnienė informavo, kad Šilutėje vyksta verslumo skatinančios
programos – vasarą vykusi Jaunimo vasaros užimtumo programa, kurioje dalyvavo 27 dalyviai, ir kurie
dirbo ne tik fizinius darbus, bet ir tokius, kurie suteikė finansinio, kompiuterinio raštingumo žinių, bei
vystė suvokimą apie verslą apskritai. E. Čėsnienė tai pat pridėjo, kad Savivaldybėje vykdomos ir remiamos
Jaunimo programų projektai taip pat atsispindi jaunimo verslumo skatinimą kaip pavyzdžiui Vydūno
gimnazijos vykdomame projekte „Non progredi est regredi! ar Šilutės atviros jaunimo erdvės (dabar AJC) projektas „Jaunimas juda 2“, tad negalime sakyti, kad visai nėra skatinamas verslumas. Švietimo
skyriaus atstovė V. Kubaitienė sako, kad mokyklose vyksta verslumo ugdymas, kiekvienoje mokykloje
yra karjeros konsultantai. Posėdžio pirmininkas siūlo pakviesti lektorių ar verslininkų pasidalinti gerąja
praktika bei padėtų jaunuoliams suvokti verslumo naudą ne tik savo verslo kūrimui, bet ir bendram
išsilavinimui, karjeros planavimui. S. Majus pritaria pirmininko išsakytai nuomonei, ir sako, kad lektorių
ir verslininkų įtraukimas būtų naudingas. Verslumo ugdymą ir karjeros konsultacijas vykdyti ne tik
paskutinėse klasėse. Žinoma svarbus ir tėvų švietėjiškas darbas, nereiktų apsiriboti tik švietimo įstaigomis.
Ž. Kurlianskas iškėlė klausimą, gal būtų galima peržiūrėti Jaunimo vasaros užimtumo tvarkos aprašą ir
kaip vieną iš prioritetų išskirti verslumo skatinimą. R. Petrauskis pažymėjo, kad dauguma jaunuolių norėtų
dirbti ne fizinį darbą, tačiau ne visada galima atsižvelgti tik į jaunuolių norus, nes verslininkai siūlo
pozicijas, kuriose daugiausia vyrauja fizinis darbas, o mokyklose verslumas aiškinamas paviršutiniškai,
nes kaip gali verslumą aiškinti mokytojas, kuris net nėra prie jo „prisilietęs“ ir viską aiškina tik teoriškai,
tad trūksta praktinio mokymo. V. Kubaitienė su tuo nesutinka, ir teigia, kad Švietimo ir mokslo ministerija
skiria ypatingą dėmesį mokytojų finansinio raštingumo ugdymui. Vykdoma pasisekimą turinti programa
„Junior Achievement“, kur ekonominio švietimo, verslumo ugdymo, finansinio raštingumo ir ugdymo
karjerai programas bendrojo ugdymo mokyklose, simuliuojamas verslumas. R. Macijauskaitė pritaria, kad
jaunimo verslumas mokyklose tikrai yra ugdomas, tik galbūt jam trūksta nuoseklumo.
NUTARTA. Skirti didesnį dėmėsį verslumo skatinimui Šilutės rajono savivaldybėje. Įtraukti
verslumo skatinimą kaip vieną iš prioritetų Jaunimo vasaros užimtumo programoje.
5. SVARSTYTA. Dėl LiJOT rezoliucijos dėl jaunimo įgalinimo ir dalyvavimo savivaldybėse bei
gauto rašto „Pozicija dėl jaunimo nevyriausybinių organizacijų vadovų nuo 16 metų“.
E. Čėsnienė pristatė gautą raštą iš Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos „LiJOT“, kuriame
teigiama, kad 16 metų sulaukęs asmuo yra pakankamai brandus vadovauti jaunimo organizacijoms. R.
Petrauskis pritaria, kad problema egzistuoja, nes ir Šilutės rajone dažnu atveju de facto jaunimo
organizacijoms vadovauja nepilnametis vadovas, kai kitas yra de jure (oficialus), kuris pasirašinėja
dokumentus, ataskaitas. Spręsti šiai problemai būtų reikalinga suteikti daugiau teisių šešiolikos metų
sulaukusiems asmenims, tačiau šios problemos turėtų būti valstybiniu lygiu - tobulinant LR įstatyminę
bazę.
E. Čėsnienė pristatė LiJOT rezoliuciją dėl jaunimo įgalinimo ir dalyvavimo savivaldybėse.
Rezoliucijoje teigiama, kad jaunimo įsitraukimas dažniausiai vyksta tik reaguojant į esamas problemas.
Įvardintos ir kitos problemos: neužtikrinamos vienodos galimybės visiems mokiniams dalyvauti
neformaliame švietime, ugdyti pilietiškumą, patriotiškumą, skatinti aktyvų įsitraukimą į JNVO. Trūksta
kokybiškų tyrimų. Pirmininkas siūlo pritarti rezoliucijai, nes joje išsakytos problemos aktualios ir reiškiasi
ir Šilutės rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo kontekste.
NUTARTA. Pritarti Lijot pozicijai dėl jaunimo nevyriausybinių organizacijų vadovų nuo 16 metų.
Pritarti Lijot rezoliucijai „Dėl jaunimo įgalinimo ir dalyvavimo savivaldybėse“.
6. SVARSTYTA. Dėl SJTR naujų narių rinkimų organizavimo.

E. Čėsnienė informavo, kad reikalinga perrinkti tris Savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos narius,
nes deja, atsitiko taip, kad Taryboje ne visi dirbo aktyviai, kiti dėl asmeninių priežasčių nusprendė
pasitraukti iš tarybos. Tad norėdami, kad tarybos veikla būtų aktyvi ir užtikrintų jaunimo dalyvavimą,
sprendžiant savivaldybės jaunimo politikos klausimus, reikalinga organizuoti rinkimus. Jaunimo atstovai
į Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą bus renkami viešo visuotinio jaunimo organizacijų,
su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių savivaldų, veikiančių Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje,
atstovų susirinkimo metu. Rinkimus planuojama rengti spalio pradžioje. Visi posėdžio dalyviai pritarė
išsakytoms mintims, nes svarbu, kad SJRT būtų aktyvi, posėdžiuose būtų surenkamas kvorumas.
NUTARTA. Įgalioti Jaunimo reikalų koordinatorę Eglę Čėsnienę suorganizuoti viešą visuotinį
jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių savivaldų, veikiančių Šilutės rajono
savivaldybės teritorijoje, atstovų susirinkimą, kuriame būtų išrinkti nauji SJRT nariai.
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