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ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2020 m. birželio 4 d.
Nr. J1-4
Šilalė
Posėdis įvyko 2020 m. birželio 4 d. 15:00 val.
Posėdžio pirmininkas Tadas Bartkus.
Posėdžio sekretorė Lina Maslauskienė
Dalyvavo narių: Virginija Bukauskienė, Erika Gargasė, Guoda Juškaitė, Ugnė Košinskaitė, Matas
Kuvikas, Fausta Sragauskaitė.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl draugiškos jaunimui savivaldybės leidinio bei rekomendacijų;
2. Dėl COVID-19 pandemijos pasekmių jaunimui;
3. Dėl Gabių mokinių ir studentų skatinimo programos pakeitimų;
4. Einamieji klausimai.
1. SVARSYTA: Draugiškos jaunimui savivaldybės leidinys bei rekomendacijos.
Posėdžio pirmininkas Tadas Bartkus informavo, kad Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų
tarybai yra pateiktas Jaunimo reikalų departamento raštas, kviečiantis Savivaldybės jaunimo reikalų
tarybą apsvarstyti ir pagal galimybes įgyvendinti savivaldybėje JRD siūlomas draugiškos jaunimui
savivaldybės rekomendacijas (pridedama).
Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nariai susipažino su „Draugiškos jaunimui savivaldybės“
leidiniu bei rekomendacijomis, diskutavo dėl atskirų rekomendacijų punktų, svarstė, kaip pilnai
kiekviena iš rekomenduojamų sričių yra įgyvendinama.
NUTARTA: Bendru sutarimu, tobulintinomis sritimis laikyti: 1. Mokinių savivaldų formaliojo ir
neformaliojo ugdymo įstaigose funkcionavimą, gyvybingumą; 2. Informacines kampanijas,
skatinančias jaunus žmones domėtis Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos, mokinių savivaldų
veikla; 3. Jaunimo dalyvavimą rajono arba konkrečių iniciatyvų ambasadorių tinklo kūrime; 4.
Patrauklios ir aiškios savivaldybės tinklapio skilties „Jaunimui“ sukūrimą; 5. Mokyklų dalyvavimą
Junior Achievement programoje bei profesinį orientavimą; 6. Jaunų žmonių įsitraukimą į socialinio
verslo kūrimą.

2. SVARSYTA: COVID-19 pandemijos pasekmės jaunimui.
Pirmininkas Tadas Bartkus informavo apie 2020 m. gegužės 22 d. Jaunimo reikalų departamento
direktoriaus raštą 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, bei 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.
NUTARTA: Bendru sutarimu, pateikti Jaunimo reikalų departamentui tokią informaciją:
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„Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro atviro jaunimo centro 2020 m. renginių
grafike kovo – birželio mėn. numatytos šios veiklos: kūrybinės dirbtuvės tema – „Vaikų
Velykėlės“, Atviro jaunimo centro 7-asis gimtadienis, tarptautinės vaikų gynimo dienos minėjimas.
Projekte “Jaunimas atviras jaunimui“, kuris yra finansuojamas iš Šilalės rajono savivaldybės
jaunimo politikos 2020-2022 m. plėtros programos, gegužės – birželio mėn. numatytos veiklos:
pirmosios pagalbos mokymai, 2 susitikimai su Jaunimo darbo centro darbuotoja, naktinis pėsčiųjų
žygis per Kūlgrindą, futbolo varžybos ir stalo futbolo turnyras. Atsižvelgiant į COVID-19
pandemijos metu susiklosčiusią situaciją numatytos veiklos koreguotos. Įgyvendintos veiklos:
protmūšis, skirtas paminėti tarptautinę jaunimo solidarumo dieną, nuotoliniai gyvenimo aprašymo
mokymai, organizuotas konkursas „Ką veiki karantino metu?“, atviro jaunimo centro lankytojų
sukurtas vaizdo filmukas. Laisvalaikio praleidimo galimybės jaunimui karantino laikotarpiu
paviešintos socialiniuose tinkluose, atviro jaunimo centro savanoriai dalijosi savo patirtimi,
įžvalgomis, atradimais.
Su atviro jaunimo centro lankytojais bendrauta nuotoliniu būdu, teiktos individualios
konsultacijos. Karantino laikotarpiu nutrūko ryšiai su didžiąja dalimi atviro jaunimo centro
lankytojų, trumpalaikiais savanoriais, sumažėjo jaunuolių motyvacija ir lankomumas. Šilalės rajone,
kuomet nevykdomas fomalusis švietimas, yra stabdomi vietinio susisiekimo maršrutai ir kyla
seniūnijose gyvenančių jaunuolių pavėžėjimo problema, dėl šios priežasties dauguma jaunuolių,
gyvenančių Šilalės rajone netenka galimybės atvykti į atvirą jaunimo centrą.
Šiuo metu atvirame jaunimo centre leidžiama lankytis fiksuotam jaunuolių skaičiui,
dėl šios priežasties nukenčia atviro darbo su jaunimu principas, jaunimo centras karantino
laikotarpiu nėra atviras visiems.
Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga ,,Apskritasis stalas“ kovo –
birželio mėn. planavo renginį ,,Žemės diena 2020“, Asociacijos veiklose dalyvaujančių jaunuolių
komandos formavimo mokymus, surengti Asamblėją, kurios metu Šilalės rajone veikiančios
nevyriausybinės jaunimo organizacijos pristatytų 2019 m. įgyvendintas veiklas bei paminėti
Tarptautinę jaunimo solidarumo dieną.
Projekte “Žalia šviesa jaunimui“, kuris yra finansuojamas iš Šilalės rajono
savivaldybės jaunimo politikos 2020-2022 m. plėtros programos, gegužės – birželio mėn.
numatytos veiklos: išvyka į Tauragėje organizuojamą renginį ,,Menų festas 2020“ bei susitikimas su
Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos ,,Apskritasis stalas“ nariais, tačiau šios veiklos nebuvo
įgyvendintos dėl COVID-19 pandemijos.
Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga ,,Apskritasis stalas“
Tauragės apskrityje organizuoja Jaunimo savanorišką tarybą, kuri yra finansuojama Jaunimo reikalų
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis. Dėl COVID – 19 pandemijos
trys savanoriai Šilalės rajone sustabdė savanorišką veiklą VšĮ Šilalės rajono ligoninėje vienam
mėnesiui. Savanorišką veiklą jaunuoliai tęsti galėjo tik pakeitę Jaunimo savanoriškos tarnybos
programos priimančią organizaciją.
Įgyvendintos veiklos: vykdytos individualios ir grupinės konsultacijos nuotoliniu būdu
su Jaunimo savanorišką tarnybą atliekančiais savanoriais. Viešintos savanoriškos veiklos galimybės
Šilalės rajone, rašyti ir viešinti straipsniai apie savanorių patirtis atliekant Jaunimo savanorišką
tarnybą. Dalyvauta Jaunimo reikalų departamento ir Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo
agentūros organizuotuose nuotoliniuose mokymuose.
Pastebima Šilalės rajone gyvenančių jaunuolių pavėžėjimo problema, dėl šios
priežasties dauguma jaunuolių gyvenančių rajone netenka galimybės atvykti į Jaunimo savanorišką
tarnybą atliekančių jaunuolių susitikimus ir/ar kokybiškai atlikti savanorišką veiklą.
Įgyvendintos ne visos planuotos veiklos jaunimui, dauguma jų planuojama perkelti į
lauką, tačiau jų įgyvendinimas priklauso nuo oro sąlygų.“
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3. SVARSTYTA: Gabių mokinių ir studentų skatinimo programos pakeitimai.
Posėdžio pirmininkas Tadas Bartkus informavo, kad Jaunimo politikos įgyvendinimo programai
priskiriama Gabių mokinių ir studentų skatinimo programa buvo parengta pagal tuo metu
galiojusius, bet šiuo metu jau nebegaliojančius aukštesnius teisės aktus, dėl to yra būtina programą
atnaujinti.
Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nariai diskutavo dėl galimų pakeitimų.
NUTARTA: Bendru sutarimu, siūlyti Administracijos direktoriui, rengiant Savivaldybės strateginį
planą, įtraukti Gabių mokinių ir studentų skatinimo programą į bendrą Šilalės rajono savivaldybės
jaunimo politikos 2020-2022 metų plėtros programą.
4. SVARSTYTA: Einamieji klausimai.
1. Asociacijos „Dviračių kultūra“ laiškas (pridedama).
Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nariai diskutavo dėl galimybės Šilalės mieste turėti dviračių
parką ir teikti važiavimo dviračiais socialines paslaugas.
Posėdžio pirmininkas Tadas Bartkus sakė, kad Šilalėje nėra pakankamai išvystyta infrastruktūra
pasivažinėjimams dviračių, trūksta dviračių takų.
Virginija Bukauskienė sakė, kad šiuo metu pasivažinėjimams po Šilalės miestą gyventojai
pirmenybę teikia elektriniams paspirtukams, kurie yra manevringesni už dviračius, dėl to gali
lengviau pravažiuoti negrįstais takais ir kitomis, sunkiai pravažiuojamomis vietomis.
NUTARTA: Bendru sutarimu, nepritarti bendradarbiavimui su asociacija „Dviračių kultūra“ vystant
dviračių naudojimą Šilalės rajono savivaldybėje.
2. Renginiai Elektrėnuose ir Šilalėje apie mobilųjį darbą su jaunimu.
Savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė Lina Maslauskienė informavo apie
tikslinius renginius vyksiančius Elektrėnuose birželio 12 d. ir Šilalėje birželio 18 d., skirtus
įgyvendinti bei vystyti mobilųjį darbą su jaunimu, pakvietė SJRT narius dalyvauti.

Posėdžio pirmininkas

Tadas Bartkus

Posėdžio sekretorė

Lina Maslauskienė
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jaunimui

savivaldybė

Draugiškas jaunimui
savivaldybės įvaizdis
SIŪLOMOS REKOMENDACIJOS

JAUNŲ ŽMONIŲ
ĮTRAUKIMAS Į
SPRENDIMŲ
SAVIVALDYBĖJE
PRIĖMIMĄ

ĮVAIRIŲ JAUNIMO
INICIATYVŲ
FINANSAVIMAS

PASKATOS JAUNIMUI
(STIPENDIJOS,
BŪSTAS IR T.T.)

VERSLUMO, DARBO
VIETŲ KŪRIMO
PROGRAMOS

JAUNIMUI PALANKI
INFRASTRUKTŪRA,
PASLAUGOS

KUO RĖMĖMĖS KURDAMI
REKOMENDACIJAS:
● Kurk Lietuvai dalyvių sukurtos rekomendacijos
(2017 m.)
● Organizuotos focus grupės su įvairiomis tikslinėmis
grupėmis (6 focus grupės, virš 120 dalyvių) (20182019 m.)
● Susitikimai su sprendimų priėmėjais (2019 m.)
Leidinys skirtas savivaldybių administracijoms,
savivaldybių jaunimo reikalų taryboms ir
savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriams,
siekiant pateikti draugiškos jaunimui savivaldybės pagrindines kryptis bei savivaldybių turimus
geruosius pavyzdžius.

Jaunų žmonių įtraukimas į
sprendimų savivaldybėje
priėmimą
TIKSLINĖ GRUPĖ 14–18 M. JAUNIMAS
● Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos su aiškia rinkimų ir
delegavimo tvarka
● Mokinių savivaldos visose bendrojo ugdymo įstaigose
● Lankytojų, mokinių savivaldos neformaliojo ugdymo/švietimo įstaigose
● Informacinės kampanijos, skatinančios jaunus žmones domėtis savivaldybės jaunimo reikalų tarybų, mokinių savivaldų
veikla

TIKSLINĖ GRUPĖ 14–29 M. JAUNIMAS
● Jaunimo organizacijų atstovų ir jaunų žmonių dalyvavimas
(narystės pagrindu) savivaldybės tarybos nuolatinėse komisijose, įvairiose darbo grupėse
● Jaunimo buvimas vietos veiklos grupių valdybos sudėtyje
● Jaunimo dalyvavimas regionų tarybose (narystės pagrindu)
● Miesto arba konkrečių iniciatyvų ambasadorių tinklo kūrimas

Draugiškas jaunimui
savivaldybės įvaizdis
TIKSLINĖ GRUPĖ 14–29 M. JAUNIMAS
● Savivaldybės darbuotojai naudoja socialinius tinklus
bendravimui su jaunais žmonėmis
● Atsakymai iš savivaldybės darbuotojų gaunami greitai,
ne vėliau kaip per vieną–dvi dienas
● Patrauklus ir aiškus savivaldybės tinklapis, atskira
skiltis Jaunimui

Verslumo, darbo vietų
kūrimo programos
TIKSLINĖ GRUPĖ 14–18 M. JAUNIMAS
● Mokomųjų mokinių bendrovių veiklos visose gimnazijose
užtikrinimas
● Jaunimo užimtumo vasarą ir verslumo skatinimo programos
● Profesinio orientavimo konsultantų veiklos finansavimas
bendrojo lavinimo mokyklose arba profesinio orientavimo
centruose

TIKSLINĖ GRUPĖ 18–25 M. JAUNIMAS
● Verslo idėjų konkursai, jaunų žmonių verslumo skatinimo
(pvz. akseleravimo) programos
● Socialinio verslo skatinimo programos
● Verslo įmonėse įsidarbinusių jaunų specialistų įsikūrimo
išlaidų kompensavimas

Paskatos jaunimui
(stipendijos, būstas ir t.t.)
TIKSLINĖ GRUPĖ 18–29 M. JAUNIMAS
● Stipendijos jauniems profesionalams (pvz., gydytojai)
● Būsto įsigijimo arba būsto nuomos išlaidų kompensavimas
● Studijų ar persikvalifikavimo išlaidų kaštų, stipendijų mokėjimo studentams kompensavimas
● Vienkartinės įsikūrimo išmokos jaunoms šeimoms arba
jauniems žmonėms

TIKSLINĖ GRUPĖ 14–29 M. JAUNIMAS
● Kelionės išlaidų į mokymus kompensavimas arba mokymo
išlaidų kompensavimas
● Programos, skirtos palaikyti ryšį su išvykusiais iš savivaldybės jaunais žmonėmis ir skatinančios juos grįžti

Įvairių jaunimo iniciatyvų
finansavimas
TIKSLINĖ GRUPĖ 14–29 M. JAUNIMAS
● Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, neformalių
jaunimo grupių, ypač NVO, finansavimo programos
● Dalyvaujamojo biudžeto principų taikymas (kai jauni žmonės patys gali balsuoti už projektus)
● Programos ir projektai, skirti jaunimo lyderiams ugdyti,
jaunimo lyderystės įgūdžiams stiprinti
(ypač per švietimo sistemą)

Jaunimui palanki
infrastruktūra, paslaugos
TIKSLINĖ GRUPĖ 14–18 M. JAUNIMAS
● Infrastruktūros, skirtos jaunimui, žemėlapis
● Biudžetinių įstaigų patalpų (įskaitant mokyklų) prieinamumas jauniems žmonėms iki 19.00 val.
● Jaunimo sveikatos centrų, atvirųjų jaunimo centrų/erdvių,
jaunimo informavimo ir konsultavimo centrų finansavimas
● Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje
finansavimas
● Sporto infrastuktūros kūrimas (krepšinio aikštelės, treniruokliai, riedučių parkai)
● Vaikų žaidimo aikštelių kūrimas
● Patyčių prevencijos programų mokyklose užtikrinimas
● Savanorius priimančių ir su jais dirbančių
organizacijų tinklo kūrimas, palaikymas
● Mobilumo galimybių kūrimas jauniems
žmonėms iš nutolusių vietovių
● Šaulių klasių steigimas ir palaikymas

TIKSLINĖ GRUPĖ 18–29 M. JAUNIMAS
● Pozityviosios tėvystės programos, jaunų šeimų konsultavimas

Užrašai

Sveiki, Lina, mes matome tokius abipusius įsipareigojimus bendradarbiaujant vystant
dviračių naudojimą kasdieninėje veikloje jūsų savivaldoje.
Miesto įsipareigojimai:
- Suteikti patalpas socialiniam servisui (komunalinius galime susimokėti)
- Miestas nuperka 100 dviračiu (dviračiai bus skirti įvairioms programoms mieste, jais galės
naudotis ir visos savivaldybei pavaldžios įstaigos, priežiūra atliksime mes, naudojimo kiekis
neribotas)
- Pradinis įnašas 50eur/dviračiui viso 5000eur (toks minimalus įnašas reikalingas norint
užsakyti dviračius su specialiu nudažymu skirtu miestui, galima užsakyti ir mažesnį kiekį
be individualaus nudažymo)
- Likusi suma sumokama per 5 metus po 3eur/mėn (kitaip tariant po 300eur/mėn) Kaip
paskirstomi pinigai:
•
•
•
•
•

0.5 servisui (socialinio serviso išlaikymui)
0.5 filialui (vietinių projektų valdymui)
1.5 dviračio išpirkimui (manau aiškus punktas)
0.5 administracija (pagrindinė administracija)
1 dviračių kultūros projektams (projektams vykdomiems jūsų savivaldoje)

- Suteikiate galimybę dalyvauti dviračių viešuosiuose pirkimuose (dviračių laikikliai,
dviračiai, infrastruktūra ir t.t. tai yra labai svarbios papildomos pajamos kurios liks mieste
kultūros vystymui)
- Talkinsit viešinant organizacijos projektus visuomenei (spauda, baneriai, kiti galimi būdai)
Mūsų įsipareigojimai miestui:
- Socialinio serviso funkcijas (nemokamas servisas nariams ir nepasiturintiems)
- Padaryti dviratį prieinamą visiems (vaikiški nuo 0.5 eur suaugusiems nuo 1.5 eur +
narystė 2.5 eur tai gaunasi vaikiškas nuo 3eur/mėn o suaugusiems nuo 4eur/mėn +
papildomos paslaugos nariams)
- Turizmo sektorius bei įmonės galės įsigyti dviračius (nuo 3eur už dviratį turime galvoje
tai jog viešbučiai, kavinės ir t.t.)
- Surengti per metus minimu 2 renginius (sezono pradžia ir pabaiga + vietiniai renginiai)
- Skatinti dviračio naudojimą kasdienėje veikloje (sugalvojant įvairias motyvavimo
programas)
- Surengti X kiekį važiavimų dviračiais grupėmis su TIC (turizmo informacijos centrais)
- Rengti X kiekį sveikatinimo važiavimų dviračiais su VSC (visuomenės sveikatos biurais)
- Prižiūrėti dviračių parką nemokamai (kainuos tik detalės jei dviratis bus sulaužytas)
- Jaunimo užimtumas įtraukiant juos į vietinius projektus (tikimės sukurti grupes kurios
atstovaus savo švietimo įstaigas ar jaunimo organizacijas, vesime saugaus eismo
pamokas, įtrauksime darželius mokinantis važiuoti dviračiais)
- Teikti siuntų paslaugas dviračiais (papildomos pajamos jaunimui bei ekologiškas siuntų
pristatymas jūsų savivaldoje)
- Sieksime jog paslaugos funkcionuotu sklandžiai jūsų rajone mums reikia surinkti 2000 narių
(toks kiekis narių reikalingas, kad funkcionuotume visu 100% nes 2000 narių mums yra
4500eur pajamų per mėnesį, kaip pinigai dalinami jau minėjau)
- Teikti kitas paslaugas susijusiais su dviračio naudojimu kasdienėje veikloje (turime daug
minčių)
- Bendradarbiauti su vietiniu verslu (stengtis skatinti įsitraukti vietinį verslą į šį projektą)
- Bendradarbiauti su visomis įstaigomis kurios kažką turi bendrą su dviračiais

- Ruošti ataskaitas apie pokyčius mieste (statistiką apie dviračius ir dviratininkus)
- Atlikti dviračių registro funkcijas (tai turėtu padėti sumažinti dviračių vagysčių skaičių)
Tikimės šis laiškas aiškesnis, ir tam, kad viską užtvirtinti reikėtu susitikti gyvai ir pabendrauti
bei paruošti kažkokią bendradarbiavimo sutartį ar memorandumą.
Lina žinokite pas jus panaši sutacija kaip Joniškio r. Naujosios Akmenės r. Suodo r. ir ten
mes randame kompromisą tiek su valdžia tiek su vietiniu verslu kuris veikia toje sferoje.
Jums reikia suprasti, kad mūsų tikslas yra skatinti dviračio naudojimą ir klubų mes
neįrenginėjame nebent atsiranda kurie nori tuom užsiimti. Mes atliekame kitus veiksmus :)
sodiname paprastus žmones ant dviračių o jau tada tie žmonės kai nori kažko daugiau eina į
klubus ir t.t.
Pagarbiai

Artūras Česnelis
Vadovas
VšĮ Dviračių Kultūra
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