ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2021-08-05 Nr. JRT (28.6)-4
Šilutė
Posėdis vyko 2021-08-05 13.00 val. Šilutės rajono savivaldybės didžiojoje salėje.
Posėdžio pirmininkas – Tomas Budrikis.
Posėdžio sekretorė – Eglė Čėsnienė.
Dalyvavo: Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys: Žygimantas Kurlianskas, Ūkio skyriaus
vyriausiasis specialistas Modestas Rauktys, Šilutės atviro jaunimo centro direktorius Rimvydas
Petrauskis, Šilutės rajono mokinių tarybos atstovė Rimantė Macijauskaitė, asociacijos „Kintų jaunimo
organizacija“ atstovė Deimantė Piečiūtė, asociacijos „Jaunimo edukacinis centras“ narys Domantas
Kairys.
Nedalyvavo: Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys: Sigitas Majus, Švietimo skyriaus
vyriausioji specialistė Vida Kubaitienė, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Vaiva
Pranauskienė, asociacijos „Žemaičių Naumiesčio jaunimas“ narė Rugilė Mockutė, Jaunųjų
konservatorių lygos Šilutės skyriaus narys Rinas Kuturys.
Darbotvarkė:
1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
2. Dėl dalyvavimo Jaunimo vasaros akademijoje ,,Kartu mes galime daug!“, vyksiančio
rugpjūčio 18-20 d., Klaipėdoje.
1. SVARSTYTA. Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
T. Budrikis pristatė posėdžio darbotvarkę.
NUTARTA. Darbotvarkei pritarta vienbalsiai.
2. SVARSTYTA. Dėl dalyvavimo Jaunimo vasaros akademijoje ,,Kartu mes galime daug!“,
vyksiančio rugpjūčio 18-20 d., Klaipėdoje.
Šilutės atviro jaunimo centro direktorius Rimvydas Petrauskis informavo, kad esame pakviesti
dalyvauti 2021 m. Jaunimo vasaros akademijoje (JVA), kuri vyks Rugpjūčio 18-20 dienomis,
Giruliuose, Klaipėdoje. Praeitais metais JVA buvo atšaukta dėl pandemijos, tačiau ir šiais metais, šalyje
vis dar galiojant ekstremaliai situacijai, siūloma apgalvoti ar verta dalyvauti (iš mūsų savivaldybės
pakviesta 10 jaunuolių) ir rizikuoti jų bei aplinkinių sveikata. Klaipėda, beje kaip ir Šilutė, jau dabar yra
raudonojoje Covid-19 zonoje, užsikrėtimų skaičius kasdien auga. Beje verta pažymėti, kad planuojamas
JVA bendras dalyvių skaičius – apie 300, tad laikytis atstumo ir kitų saugos reikalavimų, gali būti sunku.
Posėdžio pirmininkas T. Budrikis pritaria išsakytai nuomonei, kad šiuo įtemptu metu vargu ar reiktų
dalyvauti tokiuose masiniuose renginiuose. Ž. Kurlianskas taip pat pritaria išsakytoms mintims, bei
priduria, kad kadangi jaunimas nėra paskiepytas, nereiktų rizikuoti.
NUTARTA. Dėl susiklosčiusios pandeminės situacijos 2021 m. Jaunimo vasaros akademijoje
nedalyvauti. E. Čėsnienei pavesta informuoti organizatorius - VšĮ „Projektų plėtros akademija“.
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