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2023-03-14 Nr. JRT (28.6)-2 

Šilutė 

 

Posėdis vyko 2023-03-14, Šilutės rajono savivaldybės Mažojoje salėje. 

Posėdžio pirmininkas – Tomas Budrikis.  

Posėdžio sekretorė – Eglė Čėsnienė. 

Dalyvavo: Sigitas Majus, Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys; Gintarė Tamašauskienė, 

Savivaldybės gydytoja; Rimvydas Petrauskis, Šilutės atviro jaunimo centro direktorius; Vida Kubaitienė, 

Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė; Vaiva Pranauskienė, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

koordinatorė; Vytautė Kubaitytė, Lietuvos moksleivių sąjungos atstovė;  

Nedalyvavo: Žygimantas Kurlianskas, Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys; Paulius 

Narbutas, asociacijos „Kintų jaunimo klubas“ atstovas; Urtė Urbelė, save išsikėlusi kandidatė; Audronė 

Marcinkevičiūtė, Šilutės liberalaus jaunimo atstovė; Mantas Pleikys, Kintų atviros jaunimo erdvės 

atstovas; 
 

Darbotvarkė: 

1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo. 

2. Dėl 2022 m. Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (SJRT) veiklos vertinimo. 

3. Dėl 2023 m. Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos plano. 

4. Dėl planuojamų Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos mokymų. 

5. Dėl jaunimo parko Šilutėje. 

6. Dėl lėšų skyrimo Jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimui Šilutės rajono 

savivaldybėje. 

7. Dėl gautų prašymų. 

8. Dėl mobilaus darbo poreikio tyrimo pristatymo. 

9. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl darbotvarkės patvirtinimo. 

T. Budrikis pristatė posėdžio darbotvarkę. Darbotvarkei pritarta vienbalsiai. 

NUTARTA. Darbotvarkė patvirtinta.  

2. SVARSTYTA. Dėl 2022 m. Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (SJRT) veiklos vertinimo. 

E. Čėsnienė pristatė, kad Jaunimo reikalų tarybos tvirtinimui pateikiama 2022 m. gruodžio mėn. 

Jaunimo reikalų agentūrai siųstas praėjusių metų SJRT veiklos vertinimas, kuriame atsispindi visos 

veiklos, klausimai aptarti SJRT posėdžiuose, skirtas finansavimas ir visi kiti SJRT pasiekimai. Visiems 

posėdžio dalyviams pateikta SJRT veiklos vertinimo kopija. Pastabų nesulaukta. Posėdžio pirmininkas 

siūlo pritarti pateiktam veiklos vertinimui. Vienbalsiai pritarta. 

NUTARTA. Pritarta atliktam 2022 m. Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos vertinimui. 

3. SVARSTYTA. Dėl 2023 m. Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos plano. 

T. Budrikis pristatė, kad visiems tarybos nariams susipažinimui buvo išsiųstas 2023 m. SJRT 

veiklos planas. Dauguma veiklų tęstinės. T. Budrikis akcentavo, kad jo nuomone, šiais metais reiktų SJRT 

veikloje akcentuoti bendradarbiavimą ir susitikimus su Šilutės rajono savivaldybėje veikiančiomis 

jaunimo organizacijoms, siekiant jas paskatinti aktyviau vykdyti veiklą. Taip pat svarbu išgirsti su 

kokiomis problemomis jie susiduria, ir kaip SJRT galėtų padėti jas spręsti. E. Čėsnienė pritarė išsakytoms 

mintims, kad būtinas bendravimas su jaunimo organizacijomis, mokinių tarybomis ir dėl to, kad šiais 

metais vyks SJRT jaunimo atstovų rinkimai, ir jei norime turėti kokybiškai veikiančią ir veiklią SJRT, 

reikia skatinti aktyvius narius juose dalyvauti. S. Majus pabrėžė, kad svarbu bendradarbiauti būtent su 

aktyviais jaunuoliais, mokinių savivaldomis, klasės seniūnais. T. Budrikis pritarė išsakytoms mintims ir 

siūlo tarybai balsuoti už šį planą, įtraukiant bendradarbiavimą su jaunimo organizacijomis kaip vieną iš 

tikslų. Planas bus galimas koreguoti ir pildyti visus metus. Vienbalsiai pritarta pasiūlymui.  



NUTARTA. Papildyti planą glaudesnio bendradarbiavimą su Šilutės rajono savivaldybėje 

veikiančiomis jaunimo organizacijomis veiklomis. 2023 m. Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos 

planą patvirtinti. Metų eigoje, esant poreikiui, planą pildyti. 

4. SVARSTYTA. Dėl planuojamų Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos mokymų. 

E. Čėsnienė pristatė, kad 2022 m. spalio mėn. SJRT turėjo veiklos tobulinimo mokymus, kuriuos 

vedė JRA konsultantė Monika Simaškaitė. Po mokymų, lektorė pateikė rekomendacijas, pritaikytas atlikus 

būtent mūsų SJRT analizę. SJRT nariai turėjo galimybę susipažinti su rekomendacijomis. T. Budrikis 

pakomentavo, kad rekomendacijos tikrai naudingos, ir būtinos perduoti būsimai SJRT, kuri bus tvirtinama 

Šilutės rajono savivaldybės rajono taryboje balandžio-gegužės mėn. E. Čėsnienė pridėjo, kad šie mokymai 

dviejų dalių, tad antroje mokymų dalyje galėtų dalyvauti jau naujos sudėties SJRT. T. Budrikis sutiko su 

išsakytomis mintimis. Siūloma bendru sutarimu kitus mokymus organizuoti gegužės mėn.  

NUTARTA. SJRT veiklos gerinimo mokymus organizuoti gegužės mėn. 

5. SVARSTYTA. Dėl jaunimo parko Šilutėje. 

E. Čėsnienė pristatė, kad verta galutinai nuspręsti ar SJRT iniciatyva verta inicijuoti naująjį parką, 

dabar vadinamą Šyšos kilpos parku, pavadinti Jaunimo parku. E. Čėsnienė pabrėžė, kad pagal projektą 

veiklos orientuotos į jaunimą – BMX dviračių trasa, treniruokliai, skate parkas ir pan. T. Budrikis siūlo 

palikti šią iniciatyvą ateičiai, nes šis parkas jau įrengtas, o mes turime dar idėjų ir atskiram parkui jaunimui, 

galbūt Gluosnių gatvėje, kur jaunimui viskas būtų šalia. S. Majus pritaria pasiūlymui, tai puiki idėja 

ateičiai. 

NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta Jaunimo parko idėją palikti ir išgryninti ateityje. 

6. SVARSTYTA. Dėl lėšų skyrimo Jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimui Šilutės 

rajono savivaldybėje. 

E. Čėsnienė informavo, kad pagal nuostatus Jaunimo reikalų taryba skiria finansavimą SVO 

organizacijai, kuri vykdo savanorystę Šilutės rajone. Šilutės rajone yra akredituota SVO – Jaunimo 

edukacinis centras. Todėl nereikia organizuoti viešo pirkimo. Lėšos skiriamos direktoriaus įsakymu 

Jaunimo reikalų tarybos nutarimu. Numatoma suma – 9 400 eurų. Planuojama, kad iš Savivaldybės 

biudžeto lėšų ilgalaikę savanorystę galės atlikti 27 jaunuolis (savanorio įkainis – 348 eurai). 2022 m. 

ilgalaikę savanorystę atliko 34 jaunuoliai. Pirmininkas siūlo balsuoti. Pasiūlymui pritarta vienbalsiai.   

NUTARTA. Skirti 9 400 eurų Jaunimo edukaciniam centrui įgyvendinti Jaunimo savanoriškos 

tarnybos modelį Šilutės rajone. E. Čėsnienę įpareigoti paruošti direktoriaus įsakymą bei sutartį su SVO. 

7. SVARSTYTA. Dėl gautų prašymų. 

T. Budrikis informavo, kad gauti prašymai iš Šilutės atviro jaunimo centro ir Šilutės kultūros ir 

pramogų centro skyriaus – Mokslo ir pažinimo centro ir partnerio „VšĮ „Tavo robotas“. Pirmasis – Šilutės 

atviro jaunimo centro, kuriame prašoma iš jaunimo programos rezervo lėšų skirti 2000 Eur Šilutės AJC 

langų roletams įsigyti. Prašyme teigiama, kad patalpomis naudojasi ne tik centro lankytojai, bet ir 

neformalios jaunimo grupės, o vasarą patalpose temperatūra gali siekti ir 30 laipsnių. Iš respublikinių ir 

ES projektų finansavimo šioms priemonėms gauti negalima, o iš savo biudžeto centras įsigyti šių 

priemonių neturi galimybės. Antrasis prašymas - Šilutės kultūros ir pramogų centro skyriaus – Mokslo ir 

pažinimo centro ir partnerio „VšĮ „Tavo robotas“, kuriame prašoma 4 910,29 Eur parama, reikalinga 

įsigyti FTC lygos varžyboms tinkamą techninę įrangą. Šių lėšų pagalba 2024 m. bus parengta dešimties 

asmenų jaunimo komanda, kuri atstovaus tiek Šilutės miestą tiek Lietuvą. Reikalingos įrangos sąrašas su 

kainomis pridedamas. E. Čėsnienė pridūrė, kad šiuo metu jaunimo programos rezerve – 2 800 Eur, tad 

paremti šias įstaigas didelių galimybių neturime. Turime atsižvelgti, kad rezervo mums turi užtekti visiems 

metams. T. Budrikis siūlo, kad SJRT teiktų rekomendacijas Šilutės rajono savivaldybės administracijai 

ieškoti lėšų patenkinti šiuos prašymus. Bendru sutarimu pritarta pasiūlymui. 

NUTARTA. Parengti raštus Savivaldybės administracijai su SJRT rekomendacija abu prašymus  

patenkinti. 

8. SVARSTYTA, Dėl mobilaus darbo poreikio tyrimo pristatymo. 

E. Čėsnienė pristatė Mobilaus darbo poreikio Šilutės rajone  tyrimą, kuris buvo atliktas praeitų 

metų pabaigoje. Šilutės atviras jaunimo centro ir SJRT iniciatyva buvo bandoma išsiaiškinti kuriuose 

miesteliuose, kaimuose yra didžiausias poreikis mobilaus darbo vystymui. Anketą užpildė 100 jaunuolių. 

SJRT pateikta anketos rezultatų analizė. R. Petrauskis akcentavo, kad pagal laimėtą JRA projektą mobilus 



darbas pirmiausia bus pradėtas vykdyti Vainute ir Švėkšnoje. Darbai prasidės artimiausiu metu, laukiame 

sutarties pasirašymo su JRA, kuris šiek tiek užtruko. T. Budrikio nuomone, tyrimo imtis per maža, nes 

labai išsiskiria Saugų seniūnija, tad gal verta ateityje pagalvoti apie mobilaus darbo vykdymą ten. E. 

Čėsnienė pridūrė, kad mums ypač svarbu buvo išsiaiškinti kokios būtent veiklos domintų jaunimą, ir kur 

tas veiklas patogiausia jiems galėtume vykdyti. Tai ir parodė tyrimas. R. Petrauskis pridūrė, kad 

artimiausiu metu bus rengiami susitikimai su Švėkšnos ir Vainuto atstovais – bendruomenių pirmininkais, 

jaunimo atstovais, seniūnais, gimnazijų vadovais, kuriuose bus dar konkrečiau aptartas mobilaus darbo 

vykdymas. 

NUTARTA. Nutarimo nepriimta. Klausimas informacinis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas      Tomas Budrikis 

 

 

 

 

Posėdžio sekretorė      Eglė Čėsnienė 


