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Šilutė 

 

Posėdis vyko 2022-12-07, nuotoliniu būdu. 

Posėdžio pirmininkas – Tomas Budrikis.  

Posėdžio sekretorė – Eglė Čėsnienė. 

Dalyvavo: Sigitas Majus, Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys; Vytautė Kubaitytė, Lietuvos 

moksleivių sąjungos atstovė; Urtė Urbelė, save išsikėlusi kandidatė; Rimvydas Petrauskis, Šilutės atviro 

jaunimo centro direktorius; Audronė Marcinkevičiūtė, Šilutės liberalaus jaunimo atstovė; Vaiva 

Pranauskienė, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė; Vida Kubaitienė, Švietimo ir kultūros 

skyriaus vyriausioji specialistė; Mantas Pleikys,  Kintų jaunimo erdvės atstovas; Paulius Narbutas, „Kintų 

jaunimo klubas“ atstovas; Žygimantas Kurlianskas, Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys; Gintarė 

Tamašauskienė, savivaldybės gydytoja; 
 

Darbotvarkė: 

1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo. 

2. Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2023 m. jaunimo programos projektų finansavimo konkurso 

nuostatų. 

3. Dėl savivaldybėje įgyvendinamų priemonių, mažinančių COVID-19 pandemijos sukeltas 

pasekmes jaunimui, jaunimo veikloms ir jaunimo politikos įgyvendinimui.   

4. Kiti klausimai. 

 
 

1. SVARSTYTA. Dėl darbotvarkės patvirtinimo. 

Visiems tarybos nariams buvo išsiųsta nuotolinio posėdžio darbotvarkė. Pastabų nesulaukta. 

NUTARTA. Darbotvarkė patvirtinta.  

2. SVARSTYTA. Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2023 m. jaunimo programos projektų 

finansavimo konkurso nuostatų. 

Visiems Jaunimo reikalų tarybos nariams elektroniniu paštu išsiųsta informacija informuojant, kad 

kaip kiekvienais metais gruodžio mėnesį Šilutės rajono taryba tvirtina Šilutės rajono savivaldybės 2023 

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 kitiems metams. Prioritetas 2022 m. buvo teikiamas veikloms, kurios: skatina jaunų 

žmonių pilietiškumą; informaciniams renginiams, mokymams, skirtiems savanoriškos jaunimo 

organizacijų veiklos žinomumui rajone didinti, skatinančius jaunus žmones įsitraukti į jaunimo 

organizacijas ir savanorišką veiklą; skatinančioms bendradarbiavimą su kitų savivaldybių jaunimo 

organizacijomis; veikloms, susijusioms su jaunų žmonių verslumu; veikloms skirtoms mažiau galimybių 

turinčiam, mažiau motyvuotam jaunimui, kuris dėl įvairių priežasčių neįsitraukia į vietos lygmeniu 

veikiančių jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų organizuojamas veiklas; skaitančioms jaunų 

žmonių finansinį raštingumą; susijusioms su Covid-19 pandemijos neigiamų pasekmių mažinimu tarp 

jaunų žmonių. Siūloma visų jų nepanaikinti, o tik pakoreguoti pagal esamą situaciją. Pasiūlymai naujų 

prioritetų įtraukimui: 1. Organizuos renginius, veiklas, susijusius su Klaipėdos krašto prijungimu, Mažąja 

Lietuva; 2. Skatins jaunų žmonių socialinių įgūdžių lavinimą; 3. Skatins tvarumą; 4. Skatins veiklas 

jaunimo emocinės sveikatos puoselėjimui; Visi SJRT nariai pritarė pasiūlytiems variantams dėl prioritetų 

papildymo. T. Budrikis, G. Tamašauskienė, V. Kubaitienė, Ž. Kurlianskas siūlo išbraukti prioritetą dėl 

COVID pandemijos neigiamų pasekmių mažinimu kaip nebeaktualią. 

NUTARTA. Vienbalsiai nutarta įtraukti naujus finansavimo prioritetus, kurie atitinka Jaunimo 

politikos įgyvendinimo uždavinius: skatins veiklas, susijusias su jaunimo emocinės sveikatos 

puoselėjimu; skatins jaunų žmonių socialinių įgūdžių lavinimą; skatins mobilaus darbo su jaunimu  

užtikrinimą savivaldybėje; įgyvendins veiklas, susijusias su tvarumo idėjų puoselėjimu; inicijuos ir 



įgyvendins veiklas, skatinančias jaunų žmonių pilietiškumo skatinimą, ypač didelį dėmesį skiriant 

Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos šimtmečio paminėjimui. Panaikinti prioritetą „įgyvendins 

veiklas, susijusias su Covid-19 pandemijos neigiamų pasekmių mažinimu tarp jaunų žmonių“ kaip 

neaktualų. 

2. SVARSTYTA. Dėl savivaldybėje įgyvendinamų priemonių, mažinančių COVID-19 

pandemijos sukeltas pasekmes jaunimui, jaunimo veikloms ir jaunimo politikos įgyvendinimui.   

Savivaldybės gydytoja G. Tamašauskienė, pateikė informaciją, kad Covid-19 pandemijos sukeltas 

pasekmes jaunimui Šilutės rajone, labiausiai siekia sumažinti pačios mokyklos bei Šilutės rajono 

savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras, kuris bendradarbiauja su mokyklomis, jeigu reikia teikia joms 

konsultacijas. Biuras taip pat teikia psichologinės pagalbos paslaugas, organizuoja veiklos užimtumą, 

aktyvumo skatinimo renginius. T. Budrikis pridūrė, kad COVID- 19 pasekmes turbūt jusime dar daug 

metų, ypač jautriai taip priėmė jaunimas.  Karantino pasekmės jaučiame ir dabar, kai jaunimas vis sunkiau 

įsitraukia į įvairias kontaktines veiklas. Jaunimo reikalų taryba savo atžvilgiu praėjusiais metais šias 

priemones buvo įsitraukę kaip prioritetines finansuoti per projektinę veiklą. Atviro jaunimo centro 

direktorius Rimvydas Petrauskis pridūrė, kad tik dabar pradedama jausti jaunimo atsigavimą po karantino, 

vis daugiau jaunuolių aplanko centrą, yra pasiilgę bendravimo su draugais. 

NUTARTA. Nutarimo nepriimta. 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas      Tomas Budrikis 

 

 

 

Posėdžio sekretorė      Eglė Čėsnienė 


