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Posėdis įvyko 2020 m. liepos 29 d. 15:00 val.

Posėdžio pirmininkas Tadas Bartkus.

Posėdžio sekretorė Lina Maslauskienė

Dalyvavo narių: Rūta Budrė, Virginija Bukauskienė, Erika Gargasė, Guoda Juškaitė, Fausta 

Sragauskaitė.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl lytiškumo ugdymo priemonių Šilalės rajono savivaldybėje;

2. Dėl studentų judėjimo „Šauksmas“ kreipimosi;

3. Kiti einamieji klausimai:

3.1. Solidarumo projektai;

3.2. Pokalbiai su (ne)jaunimu ir nusipelniusių jaunuolių pagerbimas;

3.3. Jaunimo atstovavimas Šilalės miesto šventėje.

1. SVARSYTA: Lytiškumo ugdymo priemonės Šilalės rajono savivaldybėje.

Posėdžio pirmininkas Tadas Bartkus informavo, kad Šilalės rajono savivaldybės

jaunimo reikalų tarybai yra pateiktas Jaunimo reikalų departamento raštas, kviečiantis Savivaldybės

jaunimo reikalų tarybą išgryninti, kokios jaunimui skirtos lytiškumo ugdymo priemonės yra

taikomos Šilalės rajono savivaldybėje (pridedama).

Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nariai susipažino su informacija, kurią pateikė

Šilalės visuomenės sveikatos biuras, rajono švietimo įstaigos. Apibendrinus įstaigų atsakymus,

nuspręsta Jaunimo reikalų departamentui pateikti tokį atsakymą: 

Atsakymas JRD dėl lytiškumo ugdymo priemonių

Duomenys surinkti iš Šilalės visuomenės sveikatos biuro ir Šilalės švietimo įstaigų –

Simono Gaudėšiaus, Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio, Laukuvos Norberto Vėliaus, Pajūrio

Stanislovo Biržiškio gimnazijų, Dariaus ir Girėno progimnazijos, Pajūralio ir Obelyno pagrindinių

bei Šilalės suaugusiųjų mokyklų.

VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS įgyvendina Šilalės rajono savivaldybės

visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą, kurioje numatytos priemonės, skirtos

probleminio ir sudėtingo elgesio vaikų užimtumui skatinti bei priemonės, mažinančios sergamumą

užkrečiamosiomis ligomis. Programos vykdytojai – Visuomenės sveikatos biuras, rajono švietimo

įstaigos, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Asmens sveikatos priežiūros įstaigos.

Visuomenės sveikatos biuras įgyvendindamas valstybines (valstybės perduotų

savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas taip pat organizuoja paskaitas ugdymo

įstaigose lytiškumo ugdymo tema.

Visuomenės sveikatos biuras įgyvendindamas projektą „Šilalės rajono gyventojų

sveikatos stiprinimas ir sveikos gyvensenos ugdymas“ pagal priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-630

„Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“, 2018 – 2019 m. organizavo vaikų mokymus

lytiškumo ugdymo tematika (24 mokymai).

Savivaldybės finansuojama Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio programa, kurią

įgyvendinant taip pat yra veikla nukreipta į lytiškumo ugdymą (Švietimo kokybės ir mokymosi
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aplinkos užtikrinimo programos (07) priemonė (07.01.02.09) Šilalės rajono savivaldybės vaikų ir

jaunimo vasaros poilsio organizavimas).

ŠVIETIMO ĮSTAIGOS: Visose informaciją pateikusiose švietimo įstaigose į ugdymo

turinį yra įtraukta LR Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941

patvirtinta SLURŠ (Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai) programa, kuri yra

integruojama į kūno kultūros, dorinio ugdymo, biologijos pamokas, taip pat į mokyklose

organizuojamus renginius, klasės valandėles. Visos švietimo įstaigos įgyvendindamos SLURŠ

programą bendradarbiauja su Šilalės visuomenės sveikatos biuru, pasitelkia į pagalbą švietimo

pagalbos specialistus, kviečiasi lektorius, organizuoja mokiniams paskaitų ciklus, suteikia

galimybių dalykų mokytojams kelti kvalifikaciją šioje srityje. Informaciją pateikusios įstaigos

išsakė pageidavimų ir rekomendacijų lytiškumo ugdymo tema:

1. Parengti lankstukų, kuriuose atsispindėtų naujausia, patikslinta informacija apie

lytiškumo ugdymą;

2. Lytiškumo ugdymą turėtų vykdyti tikrų šios srities specialistų komanda;

3. Trūksta mokymų dalykų mokytojams ir metodinių priemonių;

4. Būtų tikslinga suburti specialistų komandą SLURŠ programos įgyvendinimui visame

Šilalės rajone;

Dvi švietimo įstaigos, iš visų pateikusių informaciją, sako, kad esamų priemonių ir jų

kokybės pakanka lytiškumo ugdymui.

NUTARTA: Bendru sutarimu, pateikti atsakymą Jaunimo reikalų departamentui apie

jaunimui skirtas lytiškumo ugdymo priemones, taikomos Šilalės rajono savivaldybėje.

2. SVARSYTA: Studentų judėjimo „Šauksmas“ kreipimasis.

Pirmininkas Tadas Bartkus informavo apie 2020 m. liepos 10 d. gautą studentų

judėjimo „Šauksmas“ kreipimąsi (pridedama).

SJRT nariai diskutavo apie galimybes įsteigti apmokamų praktikų tinklą Šilalės rajono

savivaldybėje.

Virginija Bukauskienė sakė, kad praktikos vadovų darbas taip pat turėtų būti

apmokamas.

NUTARTA: Bendru sutarimu, informuoti studentų judėjimo „Šauksmas“ atstovus,

kad apmokamų praktikų tinklo steigimas Šilalės rajone būtų įmanomas, jeigu tai reglamentuotų

aukštesni teisės aktai ir tai būtų skatinama nacionaliniu lygiu.

3. SVARSTYTA: Einamieji klausimai.

3.1. Solidarumo projektai.

Jaunimo reikalų koordinatorė Lina Maslauskienė pasidžiaugė, kad Jaunimo

tarptautinio bendradarbiavimo agentūros finansuoti jaunimo solidarumo projektai yra sėkmingai

įgyvendinami. Visgi, „Gyvūnų teisių užtikrinimo Šilalės rajone“ projektui yra reikalinga finansinė

parama, kad būtų įvykdyti visi projekte numatyti darbai. 

Posėdžio pirmininkas Tadas Bartkus sakė, kad prisidėjimas iš Savivaldybės

administracijos yra įmanomas, projekto iniciatoriams reikėtų kreiptis oficialiu raštu į Savivaldybės

administraciją dėl pagalbos įgyvendinant projektą.

3.2. Pokalbiai su (ne)jaunimu ir nusipelniusių jaunuolių pagerbimas.

Fausta Sragauskaitė informavo, kad jos vadovaujama iniciatyva „Pokalbiai su

(ne)jaunimu“ ir ŠRVJOS Apskritasis stalas organizuoja renginį, kurio metu SJRT turės galimybę

pagerbti iniciatyviausius abiturientus.



3

3

NUTARTA: SJRT pirmininko padėkos raštais apdovanoti: Faustą Sragauskaitę, Roką

Kinderį, Gvidą Rupšlaukį, Ievą Špečkauskaitę, Ievą Šiaudvytytę, Godą Gerybaitę, Emiliją Pociūtę,

Ugnę Košinskaitę, Kristupą Grigalavičių.

3.3. Jaunimo atstovavimas Šilalės miesto šventėje.

Posėdžio pirmininkas pakvietė visus SJRT narius aktyviai dalyvauti Šilalės miesto

šventės renginiuose, palaikyti jaunimo organizacijų prisistatymus ir veiklas.

Posėdžio pirmininkas Tadas Bartkus

Posėdžio sekretorė Lina Maslauskienė
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