
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2022-11-23 Nr. JRT (28.6)-6 

Šilutė 

 

Posėdis vyko 2022-11-23, 16.00 val., Šilutės rajono savivaldybės mažojoje salėje. 

Posėdžio pirmininkas – Tomas Budrikis.  

Posėdžio sekretorė – Eglė Čėsnienė. 

Dalyvavo: Sigitas Majus, Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys; Žygimantas 

Kurlianskas, Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys; Gintarė Tamašauskienė, savivaldybės 

gydytoja; Rimvydas Petrauskis, Šilutės atviro jaunimo centro direktorius; Vaiva Pranauskienė, 

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė; Vida Kubaitienė, Švietimo ir kultūros 

skyriaus vyriausioji specialistė; Gabrielė Rekašytė, Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji 

specialistė; Šilutės Vydūno gimnazijos mokinių tarybos kuratorė Lina Linkė, Vilkyčių 

pagrindinės mokyklos mokinių tarybos kuratorė Simona Stepanavičienė, Saugų J. Mikšos 

pagrindinės mokyklos mokinių tarybos kuratorės Raimonda Gečienė, Rūta Kalinova, Jaunimo 

edukacinio centro vadovė Rimutė Pilipavičienė. 

Nedalyvavo: Vytautė Kubaitytė, Lietuvos moksleivių sąjungos atstovė; Urtė Urbelė, 

save išsikėlusi kandidatė; Audronė Marcinkevičiūtė, Šilutės liberalaus jaunimo atstovė; Mantas 

Pleikys,  Kintų jaunimo erdvės atstovas; Paulius Narbutas, „Kintų jaunimo klubas“ atstovas; 
 

Darbotvarkė: 

 

1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo. 

2. Dėl mobilaus darbo Šilutės rajone poreikio tyrimo atlikimo. 

3. Dėl "Jaunimo edukacinio centro" JST rezultatų aptarimo. 

4. Dėl Šilutės atviro jaunimo centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo. 

5. Dėl Šilutės rajono mokyklų mokinių tarybų veiklos. 

6. Kiti klausimai. 

 
 

1. SVARSTYTA. Dėl darbotvarkės patvirtinimo. 

T. Budrikis pristatė posėdžio darbotvarkę. Darbotvarkei pritarta vienbalsiai. 

NUTARTA. Darbotvarkė patvirtinta.  

2. SVARSTYTA. Dėl mobilaus darbo Šilutės rajone poreikio tyrimo atlikimo. 

            E. Čėsnienė pristatė, kad planuojama vykdyti mažos apimties tyrimą dėl mobilaus 

darbo poreikio Šilutės rajone. R. Petrauskis pridūrė, kad šis tyrimas reikalingas, ir padės 

suprasti, kur ir kokiomis priemonėmis būtų galima organizuoti mobilų darbą. Planuojama, kad 

pirmiausia kaip pilotiniai projektai mobilus darbas būtų vykdomas bent dviejuose seniūnijose. 

T. Budrikis pritarė, kad tyrimas tikrai padėtų pamatyti realią situaciją. E. Čėsnienė pridūrė, kad 

pagal rajone gyvenančių jaunų žmonių kiekį, reiktų apklausti bent 100 jaunuolių, pati apklausa 

būtų vykdoma internetu ir pristatė klausimyną, kurį planuojama pateikti jaunimui. T. Budrikis 

siūlo bendru sutarimu pritarti pasiūlymui. 

NUTARTA. Organizuoti mobilaus darbo Šilutės rajone poreikio tyrimą – apklausą. 

3. SVARSYTA. Dėl "Jaunimo edukacinio centro" JST rezultatų aptarimo. 

Rimutė Pilipavičienė, Jaunimo edukacinio centro, kuris yra SVOO Šilutės rajone 

pristatė JST pasiektus rezultatus ir pasidžiaugė žymiu Šilutės rajono savivaldybės finansiniu 

prisidėjimu. T. Budrikis akcentavo, kad džiugu, kad ir programa tokia populiari ir tikrai 

teikianti naudos jaunimui. Rimvydas Petrauskis, JST programos mentorius pridūrė, kad jau 

netrukus prasidės registracija į 2023 m. I pusmečio JST programą, tikimasi didelio 



susidomėjimo, kaip ir praeitais metais. Šiais metais taip pat prie programos prisijungė ir dvi 

priimančios organizacijos, tad ir jaunuoliams padidėja pasirinkimo galimybės.   

NUTARTA. Rezultatai aptarti. Nutarimas nereikalingas. 

4. SVARSTYTA. Dėl Šilutės atviro jaunimo centro didžiausio leistino pareigybių 

skaičiaus nustatymo. 

R. Petrauskis pristatė, kad Šilutės rajono savivaldybės tarybai bus teikiamas prašymas 

dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Šilutės atvirajame jaunimo centre. Jau 

prieš kelis mėnesius tos pačios tarybos sprendimu buvo praplėstos Šilutės AJC patalpos iki 

beveik 700 kvadratinių metrų. Tai džiugina, tačiau kelia ir vis naujų iššūkių, todėl būtina kuo 

labiau įveiklinti centrą, kad jis išnaudotų visas galimybes. R. Petrauskio siūlymu, centrui dar 

reiktų įsteigti papildomai 2,5 etato. prie jau esamų 3 etatų. Tai būtų - 1 etatas valytojos, kurios 

iki šiol centre nebuvo, 0,5 administratorės, kurios tikrai reikia dėl padidėjusio darbo krūvio 

vykdant projektus ir kitus einamuosius darbus, bei 1 etato jaunimo darbuotojo, kuris dirbtų 

tiesiogiai su jaunimu. T. Budrikis paklausė kaip bus vykdomas darbas centre? Kaip dirbs 

administratorė? R. Petrauskis atsakė, kad jos darbas prasidėtų nuo 17 val. T. Budrikis siūlo 

peržvelgti ar tai tikrai tikslinga, kaip visas administracinis darbas dažniausiai vyksta iki 17 val. 

Kitų pastabų nesilaukta. Siūloma pritarti pasiūlymui. Vienbalsiai siūlymui pritarta. 

NUTARTA. Pritarti prašymui didinti Šilutės atviro jaunimo centro didžiausio leistino 

pareigybių skaičių bei teikti tarybos sprendimo projektą Šilutės rajono savivaldybės tarybai. 

5. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono mokyklų mokinių tarybų veiklos. 

Gabrielė Rekašytė, Švietimo ir kultūros skyriaus vyr. specialistė, atsakinga už Šilutės 

rajono mokyklų mokinių tarybos veiklos koordinavimą informavo, kad pastaruoju metu 

mokinių tarybos veikia vis aktyviau. Mokyklose glaudžiai bendradarbiauja mokinių tarybų 

pirmininkai, kuratoriai, mokytojai, kurie stengiasi, kad veiklos būtų orientuotos į mokyklos 

bendruomenės vis didesnį susitelkimą, bendradarbiavimą. Jaučiasi, kad mokiniai išsiilgę 

veiklų. Lina Linkė pritarė, ir pasiūlė pačio jaunimo paklausti ko jie norėtų, nes tik tiksliai 

išsiaiškinę jų poreikius galėsime juos atliepti. T. Budrikis siūlo atnaujinti bendradarbiavimą su 

mokinių taryba ir toliau atliepti vieni kitų poreikius, įtraukti ir jaunimą į šį bendradarbiavimą.  

E. Čėsnienė priminė, kad laukiama aktyvesnio mokyklų, mokinių tarybų įsitraukimo į 

projektines veiklas, jaunimo iniciatyvų programą. Jaunimo reikalų koordinatorė informavo, 

kad planuojama su atviru jaunimo centru rengti konsultaciją ir suteikti visokeriopą pagalbą 

tiems, kas norėtų teikti projektus.  

NUTARTA. Atnaujinti bendradarbiavimą su Šilutės rajono mokinių taryba. 

Organizuoti jaunimo projektų rašymo konsultaciją-mokymus. 

 

 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas     Tomas Budrikis 

 

 

 

Posėdžio sekretorė     Eglė Čėsnienė 


