ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2021-11-15 Nr. JRT (28.6)-6
Šilutė
Posėdis vyko 2021-11-15, 14.30 val. Šilutės rajono savivaldybės mažojoje salėje.
Posėdžio pirmininkas – Tomas Budrikis.
Posėdžio sekretorė – Eglė Čėsnienė.
Dalyvavo: Žygimantas Kurlianskas, Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys; Rimvydas
Petrauskis, Šilutės atviro jaunimo centro direktorius; Deimantė Piečiūtė, asociacijos „Kintų jaunimo
organizacija“ atstovė; Vida Kubaitienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė; Vaiva Pranauskienė,
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė; Modestas Rauktys, Ūkio skyriaus vyriausiasis
specialistas; Urtė Urbelė, save išsikėlusi kandidatė; Audronė Marcinkevičiūtė, Šilutės liberalaus jaunimo
atstovė;
Nedalyvavo: Sigitas Majus, Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys; Vytautė Kubaitytė,
Lietuvos moksleivių sąjungos atstovė; Domantas Kairys, asociacijos „Jaunimo edukacinis centras“ narys.
Darbotvarkė:
1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
2. Dėl gauto Atviro jaunimo centro (AJC) prašymo.
3. Dėl Covid sukeltų pasekmių jaunimui mažinimo.
4. Dėl jaunimo atstovų delegavimo į Nevyriausybinių organizacijų (NVO) tarybą.
5. Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2022 m. jaunimo programos projektų finansavimo konkurso
nuostatų.
6. Kiti klausimai.
1. SVARSTYTA. Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
T. Budrikis pristatė posėdžio darbotvarkę. Darbotvarkei pritarta vienbalsiai.
NUTARTA. Darbotvarkė patvirtinta.
2. SVARSTYTA. Dėl gauto Atviro jaunimo centro (AJC) prašymo.
Posėdžio pirmininkas pristatė, jog šis klausimas yra tik informacinio pobūdžio, nes pagal
patvirtintus nuostatus, sprendimą dėl lėšų skyrimo turi teisę priimti tik nešališka Šilutės rajono
savivaldybės jaunimo programos projektų vertinimo komisija. R. Petrauskis paaiškina, kad Šilutės
atvirajam jaunimo centrui šiuo metu trūksta priemonių kokybiškai vykdyti veiklą, teikti įvairesnių
paslaugų. Kol nebuvo įsteigtas AJC projektai buvo teikiami Šilutės pramogų ir kultūros centro vardu.
Išsiskyrus įstaigų keliams nemažai per projektus įsigytų priemonių ir daiktų atiduoti minėtai įstaigai. T.
Budrikis pakomentavo, kad Atvirajam jaunimo centrui ateityje reiktų atidžiau planuoti savo reikmes, kiek
priemonių reiks, ar reiks daryti remontus ir pan. ir prašyti finansavimo iš savivaldybės biudžeto. R.
Petrauskis atsakė, kad kol AJC neturi oficialiai paskirtų patalpų labai sunku kažką numatyti, nesinori
investuoti į laikinas patalpas. Šiuo metu AJC prašo komisijos įsigyti tiek daiktų, kiek yra pajėgūs sutalpinti
esamose patalpose. Rašte aiškiai nurodyta kam bus panaudotos lėšos, kokioms veikloms jos skirtos.
3. SVARSTYTA. Dėl Covid sukeltų pasekmių jaunimui mažinimo.
E. Čėsnienė informavo, kad pagal Jaunimo reikalų koordinatorei nustatytus metinius veiklų planus,
reiktų aptarti kaip Covid pandemija paveikė Šilutės rajono jaunimą, jų veiklas ir aptarti kokiomis
priemonėmis Jaunimo reikalų taryba galėtų prisidėti prie Covid sukeltų neigiamų pasekmių mažinimo.
Komisijos pirmininkas pasiūlė kreiptis tiesiai į jaunimo atstovus, tarybos narius, kad jie tiesiogiai nurodytų
kokios pagrindinės problemos, atsiradusios pandemijos metu ir po jos egzistuoja jaunimo tarpe. U. Urbelė
teigia, kad jos nuomone, vienas iš Covid liekamųjų reiškinių, kuris turi neigiamos įtakos mokymuisi – tai
mokyklose neefektyviai vykstančios konsultacijos, kurios skirtos sumažinti nuotolinio mokymo metu
įgytas mokymosi spragas. Konsultacijų laikas netinkamas mokiniams, dubliuojasi keleto svarbių
konsultacijų laikas. V.Kubaitienė pažadėjo pasiteirauti mokyklų administracijos atstovų kaip vykdomos
konsultacijos, ar mokiniai informuojami apie galimybes jose dalyvauti, kaip planuojamas konsultacijų

laikas. Taip pat U. Urbelė iškėlė ir kitą problemą – karjeros konsultantų prieinamumą mokyklose.
Progimnazijose nėra karjeros konsultantų. V. Kubaitienė teigia, kad visur, kur yra 10 klasės, karjeros
konsultantai yra, Šilutės rajono atveju – gimnazijose. V. Pranauskienė iškėlė psichologinės jaunuolių
būsenos klausimą, kaip jie jaučiasi po nuotolinio mokymo. A. Marcinkevičiūtė sako, kad mokykloje
suteikiama psichologo pagalba, yra visos galimybės jaunimas jomis naudojasi. Ž.Kurlianskas pasidomėjo,
o kaip su patyčiomis jei lanko bendramoksliai psichologą. A. Marcinkevičiūtė atsakė, kad gimnazijoje
tikrai tokie dalykai nevyksta, į psichologo konsultacijas mokiniai žiūri teigiamai. U.Urbelė paantrino, kad
jos mokykloje šiuo metu psichologinė pagalba nėra teikiama, nes psichologė yra motinystės atostogose,
tad jaučiamas šios paslaugos trūkumas.
NUTARTA. Įpareigoti V. Kubaitienę pasidomėti konsultacijų, psichologinės pagalbos suteikimo
prieinamumo klausimais mokyklų administracijos atstovų. Pateikti informaciją ar pasiūlymus kito
Jaunimo reikalų tarybos posėdžio metu.
4. SVARSTYTA. Dėl jaunimo atstovų delegavimo į Nevyriausybinių organizacijų tarybą.
E. Čėsnienė pristatė, jog Šilutės rajono savivaldybės administracijos komunikacijos sk. specialistės
R. Bičkauskienės prašymu reiktų deleguoti vieną atstovą iš Jaunimo reikalų tarybos į Nevyriausybinių
organizacijų (NVO) tarybą. Taryba sprendžia įvairias savalaikes problemas, susijusias su NVO veiklomis
rajone, teikia pasiūlymus dėl veiklų tobulinimo. T. Budrikis siūlo teikti kandidatūrą iš Jaunimo reikalų
tarybos jaunimo atstovų ir paklausė, gal yra savanorių. Deimantė Piečiūtė, asociacijos „Kintų jaunimo
organizacija“ atstovė siūlo savo kandidatūrą dalyvauti NVO tarybos veikloje. Tarybos nariai vienbalsiai
pritarė savanorės kandidatūrai.
NUTARTA. Teikti Deimantės Piečiūtės, „Kintų jaunimo organizacija“ atstovės kandidatūrą
dalyvauti NVO tarybos veikloje.
5. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2022 m. jaunimo programos konkurso nuostatų.
E. Čėsnienė pristatė, jog kiekvienais metais gruodžio mėnesį Šilutės rajono taryba tvirtina Šilutės
rajono savivaldybės 2022 m. jaunimo programos konkurso nuostatus. Šiais metais neplanuojama iš esmės
keisti nuostatų, nes per eilę metų jie yra pakankamai gerai pritaikyti jaunimo poreikiams, tačiau vertėtų
atidžiau aptarti lėšų skyrimo prioritetus 2022 metams. Ž. Kurlianskas siūlo, gal būtų tada galima įtraukti
kaip prioritetą jau aptartą problemą – Covid pasekmių mažinimo priemones. M. Rauktys pritaria idėjai,
tačiau konstatuoja, kad bus sunku tai įvertinti, reiktų atitinkamai tobulinti ir vertinimo lentelę, įsitraukiant
ir šį vertinimo rodiklį. T. Budrikis siūlo įsitraukti ir finansinio raštingumo skatinimą, kaip vieną iš
prioritetų, nes ir praeitame jaunimo reikalų tarybos posėdyje buvo aptarta ši jaunimui aktuali problema.
NUTARTA. Vienbalsiai nutarta įtraukti du naujus finansavimo prioritetus – finansinio raštingumo
skatinimą bei veiklas, skatinančias Covid pasekmių mažinimą.
6. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
Posėdžio pirmininkas siūlo įtraukti dar vieną klausimą į posėdžio darbotvarkę – dėl jaunimo
reikalų koordinatorės pareigybės. Posėdžio nariai vienbalsiai pritarė klausimą įtraukti į darbotvarkę. T.
Budrikis pristatė, kad klausimo aktualumas iškilo Šilutės rajono savivaldybės Sporto taryboje, o jis, kaip
šios tarybos pirmininko pavaduotojas kelia klausimą ir šioje taryboje. Šilutės rajono savivaldybėje
jaunimo reikalų koordinatorė atlieka ir sporto specialistės pareigybei priskiriamas funkcijas. T. Budrikis
siūlo formuojant 2022 metų biudžetą atskirti šias dvi sritis ir steigti naują pareigybę, kuri turėtų priklausyti
Švietimo skyriui ir būtų atsakinga tik už sporto reikalus. E. Čėsnienė pridūrė, jog tipiniame Jaunimo
reikalų koordinatorei pareigybės aprašyme nėra su sportu susijusiu funkcijų, be to Jaunimo reikalų
departamento nuostatomis jaunimo reikalų koordinatorė turi atlikti tik su jaunimo politikos įgyvendinimu
susijusias funkcijas, bei gauti tikslinį finansavimą tik šioms funkcijoms įgyvendinti. Posėdžio dalyviai
vienbalsiai pritaria pasiūlymui.
NUTARTA. Savivaldybės tarybai siūlyti įsteigti naują sporto specialisto pareigybę. Formuojant
2022 m. biudžetą siūlyti numatyti lėšas pareigybei įsteigti.
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