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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,

Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų, patvirtintų Šilalės rajono

savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T1-71 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės

jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“, 7.11 papunkčiu, atsižvelgdama į Šilalės rajono

savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2021 m. sausio 14 d. posėdžio protokolą Nr. J1-1 (2.5 E),

Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2020 m. veiklos

ataskaitai (pridedama).

2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą –

Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui

(H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos

rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo

dienos.

Savivaldybės meras                                                         Algirdas Meiženis

Elektroninio dokumento nuorašas



PRITARTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2021 m. sausio 29 d. sprendimu

Nr. T1-24

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 2020 M.

VEIKLOS ATASKAITA

Savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau – SJRT) yra visuomeniniais pagrindais prie

Šilalės rajono savivaldybės tarybos veikiantis kolegialus organas, turintis nuolatinės komisijos

statusą ir sudaromas Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui. SJRT tikslai:

1) bendradarbiaujant su Savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatoriumi,

padėti įgyvendinti Savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse, numatytose

Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme ir kituose teisės aktuose;

2) koordinuoti Savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą;

3) užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant Savivaldybės jaunimo politikos

klausimus;

4) stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su

jaunimu dirbančių organizacijų.

Prasidėjus naujai Savivaldybės tarybos kadencijai 2019 m. buvo suformuota nauja SJRT,

įvyko visuotinis jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų bei mokinių savivaldos atstovų

susirinkimas, kurio metu deleguoti 5 atstovai į SJRT. Iš viso SJRT sudaro 10 narių – 5 jaunimo

atstovai ir 5 Savivaldybės tarybos bei Savivaldybės administracijos atstovai. 2020 m. SJRT sudėtis

buvo atnaujinta, pakeičiant du neaktyvius narius.

2020 m. įvyko 7 SJRT posėdžiai, kuriuose SJRT pateikė 8 pasiūlymus (rekomendacijas)

Savivaldybės tarybai, administracijai dėl rengiamų teisės aktų projektų, susijusių su jaunimo

politikos klausimais. Patvirtinta Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2019 m.

veiklos ataskaita, vėliau Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimu Nr.

T1-11 „Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2019 m. veiklos

ataskaitai“ patvirtinta Savivaldybės taryboje.

Siūlyta Administracijos direktoriui patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės jaunimo

politikos 2020–2022 metų plėtros programos 2020 m. sutarties, sąmatos ir ataskaitos formas,

patvirtinta Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymu Nr.

DĮV-268 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020–2022 metų plėtros programos

lėšų teikimo sutarties formos patvirtinimo“.

Pateikti pasiūlymai Šilalės rajono savivaldybės 2020 m. socialinių paslaugų planui (pritarta

atvirųjų jaunimo erdvių plėtrai ir siūlyti Savivaldybės tarybai ir Administracijai steigti atvirą

jaunimo erdvę Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje esančiose „Vilkiukų“ erdvės patalpose).

Siūlyta Savivaldybės tarybai ir administracijai ieškoti galimybių Šilalės rajono

savivaldybės viešosios bibliotekos atviros jaunimo erdvės plėtrai (kol kas teisės aktų šiuo klausimu

nepriimta).

2020 m. III ketv. JRT pasiūlyti ir atlikti pakeitimai Gabių mokinių ir studentų skatinimo

programoje, Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo ir finansavimo programoje, taip pat iš

Jaunimo reikalų tarybos pašalinti neaktyvūs nariai, jie pakeisti naujais nariais.

2020 m. IV ketv. parengti išsamūs pasiūlymai dėl JP įgyvendinimo savivaldybėje Šilalės

rajono savivaldybės strateginio plėtros 2021–2030 m. plano rengėjams.

Pateikti pasiūlymai Savivaldybės biudžeto formavimo darbo grupei dėl finansavimo JP

įgyvendinimo priemonėms 2021 m.

Įgyvendinant Jaunimo savanoriškos tarnybos modelį Šilalės rajone, SJRT pritarė siūlymui

iš savivaldybės biudžeto lėšų skirti finansavimą jaunimo savanoriškos tarnybos modelio

įgyvendinimui – 3100 eurų. 2020 m. ilgalaikę jaunimo savanorišką tarnybą Šilalės rajone atliko 23
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jauni žmonės. 9 jauni žmonės atliko savanorišką veiklą karantino dėl COVID-19 metu, aprūpino

gyventojus maistu, vaistais, gelbėjo vyresniems buities darbuose, vedžiojo augintinius.

Pagal Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020–2022 m. plėtros programą, 2020

m. kovo mėn. SJRT kvietė jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas teikti paraiškas daliniam

veiklų finansavimui. Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuotų jaunimo ir su jaunimu dirbančių

organizacijų projektų skaičius – 7 projektai:

1. Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos DofE iniciatyvinės grupės projektui

„DofE programos įgyvendinimas Pajūryje“ – 500 eurų;

2. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Atviro jaunimo centro „Pulsas“ veikloms

„Jaunimas atviras jaunimui“ – 1500 eurų;

3. Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos Laukuvos jaunųjų šaulių 7-osios

kuopos veikloms „Tėvynės labui 2020“ – 300 eurų;

4. Šilalės sporto klubo „Adijus“ šokio spektakliui „Knygnešių šventa gadynė“ – 900 eurų;

5. Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“

veikloms „Žalia šviesa jaunimui“ – 1000 eurų;

6. VšĮ „Kraštomanija“ projektui „Pažintinis žygis Jūros pakrantėse“ – 500 eurų;

7. Jaunųjų konservatorių lygos Šilalės skyriaus iniciatyvinės grupės projektui „Pilietiška

Šilalė“ – 300 eurų.

2020 m. lapkričio mėn. SJRT dar kartą kvietė jaunimo ir su jaunimu dirbančias

organizacijas teikti paraiškas daliniam veiklų finansavimui. Savivaldybės biudžeto lėšomis

finansuotų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų skaičius – 2 projektai:

1. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Atviro jaunimo centro veikloms „Išlaisvink

talentą“ – 1000 eurų;

2. Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“

veikloms „Žalia šviesa“ – 700 eurų.

Pagal Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo srities priemonę Gabių

mokinių ir studentų skatinimo programa, atrankos komisija paskyrė vienkartines finansines išmokas

septyniasdešimt trims mokiniams, kurie 2019–2020 m. mokėsi puikiai, t. y. vien dešimtukais, ir

studentams, kurie yra baigę vieną iš Šilalės rajono vidurinių mokyklų, studijuoja aukštojoje

mokykloje ir mokosi puikiai arba labai gerai, t. y. dešimtukais ir devintukais. Vienkartinės

finansinės išmokos taip pat buvo paskirtos kultūros ir sporto srities tarptautinių bei respublikinių

konkursų, varžybų prizininkams, tarp kurių gausu daugybę apdovanojimų pelniusių dviračių sporto,

lengvosios atletikos, stalo teniso, svarsčių kilnojimo ir kitų sričių sportininkų, respublikinių

mokomųjų dalykų olimpiadų bei dainavimo, piešimo, istorinių žinių konkursų laimėtojų, mokslinių

pranešimų rengėjų, apdovanotų už akademinius pasiekimus. Komisijai svarstyti buvo pateiktas ir

vieno studento baigiamasis aukštosios mokyklos darbas, aktualus Šilalės rajonui. Komisija įvertino

baigiamojo darbo aktualumą ir paskyrė studentui vienkartinę finansinę išmoką. Išmokų suma

vienam mokiniui ar studentui, priklausomai nuo pasiekimų, siekė nuo 80 iki 200 eurų. Dar vasarą,

paaiškėjus brandos egzaminų rezultatams, iš Gabių mokinių ir studentų skatinimo programos buvo

paskirtos išmokos keturiolikai abiturientų, kurių brandos egzaminų rezultatai siekė 100 balų. Iš viso

pagal Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programą 2020 m. gabiems mokiniams ir

studentams buvo išdalinta 9680 eurų.

Savivaldybėje veikiančio atviro jaunimo centro ir iki 2020 m. lapkričio mėn. veikusios

atviros jaunimo erdvės, finansuojamų arba bendrai finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis,

pasiekti rodikliai:

AJC „Pulsas“:

-unikalių lankytojų skaičius – 415;

-nuolatinių lankytojų skaičius – 80;

-bendras lankytojų skaičius – 4401.

-surengta renginių – 4.

-įgyvendinta lankytojų inicijuotų veiklų – 20.

-paruošta publikacijų veiklos viešinimui – 67.
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AJE Šilalės viešojoje bibliotekoje:

-unikalių lankytojų skaičius – 352;

-bendras lankytojų skaičius – 1185;

-surengta renginių – 10.

Dalis AJC ir AJE planuotų veiklų nebuvo įgyvendinta dėl nepalankios epidemiologinės

situacijos. Taip pat, kai kurios veiklos buvo perkeltos į virtualią erdvę ir dėl to nukentėjo dalyvių

skaitlingumas.

SJRT, atsakydama į Jaunimo reikalų departamento užklausą apie draugiškos jaunimui

savivaldybės kūrimą, atliko jaunų žmonių apklausą ir pateikė Departamentui rekomendacijas dėl

tobulintinų Jaunimo politikos įgyvendinimo sričių: 1. Mokinių savivaldų formaliojo ir neformaliojo

ugdymo įstaigose funkcionavimas, gyvybingumas; 2. Informacinės kampanijos, skatinančios jaunus

žmones domėtis Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos, mokinių savivaldų veikla; 3. Jaunimo

dalyvavimas rajono arba konkrečių iniciatyvų ambasadorių tinklo kūrime; 4. Patrauklios ir aiškios

savivaldybės tinklapio skilties „Jaunimui“ sukūrimas; 5. Mokyklų dalyvavimas Junior Achievement

programoje bei profesinis orientavimas; 6. Jaunų žmonių įsitraukimas į socialinio verslo kūrimą.

2020 m. gegužės 22 d. buvo gautas Jaunimo reikalų departamento direktoriaus raštas Nr.

2S-230 (5.3) „Dėl COVID-19 pandemijos pasekmių jaunimui“, kuriuo prašoma Savivaldybės

jaunimo reikalų tarybos apsvarstyti, kokias pasekmes Savivaldybės jaunimui, jaunimo veikloms

turėjo COVID-19 pandemija, pakomentuoti, kokių priemonių planuojama imtis savivaldybėje

siekiant šias pasekmes mažinti. Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nariai aptarė jiems žinomas

pandemijos pasekmes, susipažino ir apsvarstė Atviro jaunimo centro ir Apskritojo stalo pateiktas

išvadas, pateikė JRD išsamią informaciją, konstatuodami, kad buvo įgyvendintos ne visos

planuotos veiklos jaunimui, dauguma jų pagal galimybes perkelta į lauką arba nuotolį, tačiau

nukentėjo jų įgyvendinimo kokybė.

2020 m. liepos mėn. SJRT buvo pateiktas Jaunimo reikalų departamento raštas, kviečiantis

Savivaldybės jaunimo reikalų tarybą išgryninti, kokios jaunimui skirtos lytiškumo ugdymo

priemonės yra taikomos Šilalės rajono savivaldybėje. SJRT nariai susipažino su informacija, gauta

iš Šilalės visuomenės sveikatos biuro, rajono 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.

Apibendrinus įstaigų atsakymus, Jaunimo reikalų departamentui pateiktas atsakymas dėl lytiškumo

ugdymo priemonių tobulintinų sričių: 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 programai įgyvendinti visame Šilalės rajone.

2020 m. savivaldybėje buvo įgyvendinti 2 Europos solidarumo korpuso finansuoti jaunimo

iniciatyvų projektai: „Gyvūnų teisių užtikrinimas Šilalės rajone“ ir „Pokalbiai su (ne)jaunimu“.

Projektams įgyvendinti skirta atitinkamai 6 000 eurų ir 2500 eurų. Iniciatyvos už gyvūnų teises

dėka Šilalėje įkurta šunų dresavimo ir vedžiojimo aikštelė. Savivaldybė taip pat prisidėjo prie

aikštelės įkūrimo, finansavo tvoros įsigijimą. Iš projekto „Pokalbiai su (ne)jaunimu“ lėšų,

iniciatoriai kūrė tinklalaides jaunimui aktualiomis temomis, įsigijo reikiamos vaizdo ir garso

įrašymo, montavimo įrangos.

2020 m. gruodžio 16 d. posėdyje SJRT susipažino su Socialinės apsaugos ir darbo ministro

įsakymu „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“ bei Jaunimo

reikalų departamento raštu „Dėl jaunimo politikos įgyvendinimo 2021 m.“ Išnagrinėjus minėtus

teisės aktus, buvo aptartas Jaunimo politikos įgyvendinimas Šilalės rajono savivaldybėje 2021 m.

____________________________

PRITARTA

Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos
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