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Dalyvavo Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nariai: Rūta Budrė, Tadas Sadauskis, Viktorija
Kurmytė, Erika Gargasė, Fausta Sragauskaitė, Matas Kuvikas, Ugnė Košinskaitė.
DARBOTVARKĖ:
1.
Dėl nominantų atrankos apdovanojimams „Auksinis jaunimas 2021“.
1. SVARSTYTA: Nominantų atranka apdovanojimams „Auksinis jaunimas 2021“.
Posėdžio pirmininkė Guoda Juškaitė informavo apie artėjantį didžiausią metuose renginį jaunimui
–,,Auksinis jaunimas 2021“, kurį organizuoja Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų
sąjunga „Apskritasis stalas“. Šiemet planuojama apdovanoti 4 jaunuolius ir 1 su jaunimu dirbantį
vadovą. SJRT nariams š. m. lapkričio 22 d. el. laišku buvo išsiųstas gyventojų pateiktų nominantų
sąrašas su aprašymais, kas ir už ką nominuoja, pridedama (informaciją parengė praktiką Kultūros
centre atliekanti Neda Šimkūnaitė). Guoda Juškaitė el. laiške prašė visų SJRT narių prieš posėdį
susipažinti su pateikiama informacija ir išrinkti, kiekvieno SJRT nario asmenine nuomone, labiausiai
nusipelniusius nominantus – 4 jaunuolius ir 1 su jaunimu dirbantį vadovą.
Posėdžio dalyviai susipažino su pretendentų anketomis, diskutavo.
Balsuojant už nominantus, Guoda Juškaitė nusišalino ir nevertino savo pasiūlytos kandidatės Agnės
Žiogaitės, taip pat vadovų nominacijai pasiūlytos mamos Živilės Juškienės. Fausta Sragauskaitė
nusišalino ir nevertino savo pasiūlytų kandidatų: Kristupo Grigalavičiaus ir Ievos Špečkauskaitės.
NUTARTA: Balsų dauguma, siūlyti ŠRVJOS „Apskritajam stalui“ apdovanoti renginio „Auksinis
jaunimas 2021“ nominantus: su jaunimu dirbantį vadovą – Moniką Šerpytytę (6 balsai), jaunuolius –
Agnę Žiogaitę (7 balsai), Austėją Ignotaitę (6 balsai), Emiliją Girčytę (4 balsai), Kristupą
Grigalavičių (4 balsai).
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ŠILALĖS RAJONO VISUOMENINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ
SĄJUNGA „APSKRITASIS STALAS“

„AUKSINIS JAUNIMAS 2021“ APDOVANOJIMŲ NOMINANTAI

Šilalė 2021

Nominuojamo asmens vardas, pavardė: Agnė Dirmantaitė
Kategorija: J a u n u o l i s ( 1 4 - 2 9 m . )
Už nominuojamą asmenį pateiktų anketų kiekis: 1
Asmenį nominavo: Ieva Špečkauskaitė
Šis asmuo vertas „Auksinio Jaunimo“ vardo, nes:


Agnės ir mano draugystė tęsiasi daug metų, dėl to jos pasiekimus ir iniciatyvas stebiu jau
ilgą laiką. 6 metus ji buvo aktyvi etno klubo dalyvė, visuomet prisidėdavo prie renginių,
projektų ir stovyklų. "AS" veiklose taip pat reikšdavo nuomonę, padėdavo oragnaizuoti,
planuoti ir įgyvendinti renginius. Agnė turėjo dar daugiau užklasinės veiklos: "JKL", futbolo
treniruotės, šokiai. Derėtų nepamiršti, kad ji ilgus metus olimpiadose užimdavo geras vietas
ir baigė mokyklą su pagyrimo raštu. Agnė visais įmanomais būdais prisidėjo prie Šilalės
puoselėjimo ir gero vardo sklaidos. Net ir baigusi mokyklą užsiima organizacinėmis
veiklomis - "Žinau ką renku", taip pat dirba vaikų korepetitore ir moko juos matematikos,
chemijos ir biologijos. Ji visada buvo kūrybingas ir užsidegęs žmogus, kuris visur ir visada
padės ir niekada nenuvils, nepaves...
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Nominuojamo asmens vardas, pavardė: Agnė Žiogaitė
Kategorija: J a u n u o l i s ( 1 4 - 2 9 m . )
Už nominuojamą asmenį pateiktų anketų kiekis: 8
Asmenį nominavo: Zoja Masteikienė, Stasys Norbutas, Jovita Veličkaitė, Tadas Gudauskas, Vaida
Janulevičienė, Gabija Pivoriūtė, Guoda Juškaitė, Aistė Arnašiutė
Šis asmuo vertas „Auksinio Jaunimo“ vardo, nes:


Agnė atsakinga, pilietiška, pozityviai mąstanti gimnazistė, aktyvi gimnazijos bendruomenės
narė, savo veikla telkianti jaunimą prasmingoms veikloms. Jos organizuojami, koordinuojami
renginiai gimnazijoje tampa šventėmis tiek mokiniams, tiek mokytojams. Generuodama
idėjas, vienija bendruomenę.



Yra aktyvi ir iniciatyvi ne tik Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos, bet ir viso Šilalės rajono
jaunimo bendruomenės narė, jos dėka yra įgyvendinama įdomių ir prasmingų veiklų, projektų
jauniems žmonėms. Agnė verta šio vardo ir todėl, kad yra tikra lyderė - kūrybinga, atsakinga,
komunikabili, turinti autoritetą bendraamžių tarpe, siekianti pokyčių ir nestokojanti drąsos
veikti juos įgyvendinant.



Aktyviai įsitraukia į bet kokią veiklą su jaunimu. Prisideda prie kultūro centro bendruomeninės
veiklos. Tai asmuo, kuriam niekuomet nepritrūksta idėjų ir jų realizavimo.



Kaip JKL Šilalė skyriaus vadovas ir Agnės draugas galiu užtikrinti, kad Agnė yra verta
Auksinio jaunimo vardo bei titulo. Su Agne susipažinau dar Dariaus ir Girėno progimnazijoje.
Jau progimnazijoje Agnė įsitraukė į nevieną Erasmus+ projektą, norėdama prisidėti prie
gimnazijos bendruomenės tobulėjimo bei augimo. Toliau mūsų pažintis tęsėsi ir Simono
Gaudėšiaus gimnazijoje, kur atsiskleidė tikrieji Agnės organizavimo sugebėjimai. Nuo
prisijungimo prie mokyklos tarybos iki renginių organizavimo. Jei renginį organizuodavo
Agnė visada buvo galima ja pasikliauti bei to pačio tikėtis pačiam organizuojant renginius.
Agnė taip pat prisijungė prie JKL (Jaunųjų konservatorių lygos). Šioje organizacijoje Agnė
veteranė bei prisidėjo prie tokių renginių, kaip krepšinio varžybos 3*3, diskusijos su Seimo
nariais, iniciatyvos Džinsų diena bei k.t.. Agnės darbai patys kalba už save ir jie bei ji tikrai
nusipelnė Auksinio Jaunimo vardo.



Veikli savanorė, organizuojanti renginius, suburianti jaunimą.



Sunkiai dirba prie įvairiausių projektų, atiduoda visa save bandydama įgyvendinti įdomiausias
idėjas.

3



Agnė nuo 8 klasės aktyviai įsitraukia į bendruomeniškas veiklas, yra aktyvi ne vienos
nevyriausybinės organizacijos narė, visada kupina naujų idėjų ir gebanti jomis ,,užkrėsti" kitus.
Visada pasiryžusi padėti, joje slypi daug kūrybiškumo ir noro kurti. Manau, kad tai žmogus
vertas ,,Auksinio Jaunimo" apdovanojimo, tai būtų puikus paskatinimas tvirtu žingsniu žengti
tolyn ir tuo užsispyrimu, drąsa, nenuilstamu kūrybiškumu dalintis su kitais.



Be galo nuoširdi, veikli, ambicinga ir užsispyrusi asmenybė, kurią galima sutikti visur mokyklos renginiuose, jaunimo centro veiklose. Agnė nuolatos idėjų nestygstanti, labai
kūrybinga ir siekianti savo tikslo mergina, vedusi ne vieną renginį, prisidėjusi prie įvairių
iniciatyvų ir skatinanti jaunimą augti.
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Nominuojamo asmens vardas, pavardė: Austėja Ignotaitė
Kategorija: J a u n u o l i s ( 1 4 - 2 9 m . )
Už nominuojamą asmenį pateiktų anketų kiekis: 6
Asmenį nominavo: Indra Macienė, Asta Ignotienė, Loreta Šimutytė, Austėja, Rasa Rimkuvienė,
Deimantė Gudauskienė
Šis asmuo vertas „Auksinio Jaunimo“ vardo, nes:


Yra aktyvi, kūrybinga, dalyvauja jaunimo veiklose.



Visuomeniška, aktyvi.



Tai veikli asmenybė, įsitraukusi į viešas veiklas jau gana seniai. Priklauso jaunimo
organizacijai „Apskritasis stalas“, savanoriauja ir padeda organizuoti renginius, kurie svarbūs
ne tik jaunimo bendruomenei, bet ir visam rajonui. Ne taip seniai suspindėjo „Auksinio
jaunimo“ ir „Grok rock“ muzikinio roko grupių festivalio-konkurso vedėjos rolėje. Aktyviai
dalyvauja jaunimui skirtuose mokymuose, būna ir virtualius susitikimus veda ar dalyvauja
jaunimui skirtose veiklose. Šiuo metu taip pat su komanda atstovauja jaunimo centrą „Pulsas“
vykstančiuose „Auksinis protas“ turnyruose, anksčiau dalyvavo IQ kovose. Aktyvia veikla
pasižymi ir Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje: priklauso mokytojų, tėvų ir mokinių
komiteto tarybai, taip pat išrinkta mokinių tarybos sekretore. Baigė Šilalės meno mokyklos
liaudies šokių programą. Per tuos visus metus daug kartų garsino savo rajoną bei mokyklą su
kolektyvu parsiveždami daugybę svarbių medalių už prizines vietas. Šiuo metu atlieka
savanorišką veiklą Šilalės rajono savivaldybėje veikloje su jaunimu, dalyvaudama JST
programoje. Tai asmenybė nusipelniusi apdovanojimo už savo savanorišką veiklą, indėlį į
buvusius renginius, organizuojamas veiklas, dalyvavimą jose.



Yra visuomeniška, drąsi, komunikabili, aktyvi mergina, rūpinasi užimtumu.



Yra aktyvi, rūpinasi jaunimo užimtumu.



Aktyvi, komunikabili, visuomeniška mergina.
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Nominuojamo asmens vardas, pavardė: Austėja Jorudaitė
Kategorija: J a u n u o l i s ( 1 4 - 2 9 m . )
Už nominuojamą asmenį pateiktų anketų kiekis: 1
Asmenį nominavo: Augustė Januškaitė
Šis asmuo vertas „Auksinio Jaunimo“ vardo, nes:


Pirmūnė mokykloje, puiki šokėja, labai aktyvi mokyklos ir užklasinėse veiklose, užsiima
kovos menais, labai gera draugė.
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Nominuojamo asmens vardas, pavardė: Emilija Girčytė
Kategorija: J a u n u o l i s ( 1 4 - 2 9 m . )
Už nominuojamą asmenį pateiktų anketų kiekis: 4
Asmenį nominavo: Modesta Šmigelskytė, Morta Girčytė, Loreta Žilinskaitė, Erika
Šis asmuo vertas „Auksinio Jaunimo“ vardo, nes:


Emilija yra nuostabus, nuoširdus ir nusipelnęs savo kraštui žmogus, savo savanoriavimu,
vadovavimu, kultūriniais renginiais ir dar daug dalykų.



Emilija yra ilgametė VšĮ "Etnoklubas" narė, respublikinių konkursų "Tarmių lobynai"
laureatė, buvusi Obelyno pagrindinės mokyklos mokinių prezidentė ir aktyvi skautė. Šiuo
metu Emilija vis dar aktyviai savanoriauja mieste vykstančiuose renginiuose.



Aktyvi, savanorė, buvusi skautė, šokėja, prijaučianti etnografijai.



Emilija yra nenustygstanti vietoje. Aktyviai dalyvauja etnoklubo veikloje, atliko savanorišką
tarnybą, buvo aktyvi skautė bei nuolatos visiems padeda. Emilija nuolatos savo asmeninį laiką
skiria pagalbai kitiems.
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Nominuojamo asmens vardas, pavardė: Evelina Judeikytė
Kategorija: J a u n u o l i s ( 1 4 - 2 9 m . )
Už nominuojamą asmenį pateiktų anketų kiekis: 10
Asmenį nominavo: Sita Čerškutė, Zita Judeikiene, Rasa Pasukova, Gita Čerškutė, Akvilė Paukštė,
Vita Čerškutė, Emilija Radimonaitė, Deimantė Vitkutė, Raimonda Bendaraviciene, Arūnas Judeikis
Šis asmuo vertas „Auksinio Jaunimo“ vardo, nes:


Siekia visko, ko įmanoma. Padeda kitiems. Įveikia visas kliūtis iškilusias.



Yra labai aktyvi veiklose. Lanko Etno, šoka kultūros namų šokių grupėje. Lanko šaulius. Yra
savanorė Krašto apsaugos savanorių pajėgose. Neseniai atliko 3 savaičių bazinius mokymus.
Taipogi mokosi 12 klaseje.



Lanko 12 klasę, išejo į savanores į kariuomenę, davė priesaiką Lietuvą saugoti ir ginti.



Labai atkakli, užsipyrusi, draugiška, visada padedanti, ji aktyvi veiklose, komunikabili, ji
fantastiška.



Ji yra aktyvi, bendraujanti su jaunimu ir ne tik yra šaulių sąjungos narė ir jaunoji kariauninkė.



Labai aktyvi veiklose, šoka, dainuoja, ,savanoriauja, šaulė, lanko šokius, padeda
savivaldybeje su darbelias.



Per vienerius metus daug pasiekė. Yra Šaulė, KASP Žemaičių apygardos karė. Lanko 12kl.



Savanorė kariuomenėje, Kaltinėnų šaulių būrelio narė, bei kartais pavaduoja būrelio vadovę,
aktyviai dalyvauja folkloro veiklose.



Ji pati šauniausia lanko šokių būrelį, yra savanorė, puikiausi viską baigia su pagyrimais, šaule.
Jai užsibrėžtą tai ir padaro. Net neprakalbedama baigė savanorė kursą.



Lanko 12 klasė, labai gerai mokinasi, atidavė priesaiką Lietuvai, kad gins ir saugos ją.
Šaunuolė ji.
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Nominuojamo asmens vardas, pavardė: Gintarė Vydmantaitė
Kategorija: J a u n u o l i s ( 1 4 - 2 9 m . )
Už nominuojamą asmenį pateiktų anketų kiekis: 9
Asmenį nominavo: Guoda Krasauskaitė, Andrieja Rimkutė, Denisa Bagdonaitė, Gabrielė
Gerdauskaitė, Iveta Rimkutė, Guoda Laurinavičiūtė, Beata Krenciūtė, Vaiva Gumuliauskaitė,
Sandra Šiaudvytytė
Šis asmuo vertas „Auksinio Jaunimo“ vardo, nes:


Visados išsikelia tikslą, kurį pasiekia. Begalo darbšti, draugiška, padeda kai reikia.



Ilgai ir atsakingai lanko “salto” šokius, labai darbšti, draugiška ir atsakinga.



Dalyvavo visuose svarbiuose koncertuose ir buvo įsisukusi, atsidavusi šokio pasauliui, nuo
mažų dienų.



Pasiryžo lankyti šokių kolektyvą "Salto" iki pat 12 klasės. Visuose pasirodymuose atiduoda
100%, yra aktyvi ir draugiška kolektyvo narė.



Nes yra savarankiška, darbšti, atsakinga.



Nes ji nusipelnė savo atsakingumu ir rūpestingumu.



Gintarė - viena atsakingiausių kolektyvo šokėjų, vyriausioji mūsų 'palydovė' ir tas kolektyvo
žmogus, kuriuo mes pasitikime labiausiai. Gintarės įsipareigojimas lankyti šokius iki pat 12os klasės mums, kaip kolektyvui reiškia labai daug - su ja mes visos užaugome, buvome ir
esame daug stipresnės, artimesnės, drąsesnės. Be to, tokį nepaprastą norą šokti ir veikti tikrai
turi ne kiekvienas. Į ją, kaip ir į kitas vyriausias šokėjas žiūrėdavau ir žiūriu su žavėsiu ir
didžiule pagarba. Dėl to ir manau, kad jos paskutinieji šokių metai turėtų būti pagerbti ne tik
gražiais žodžiais, bet ir šiuo auksiniu apdovanojimu.



Moka šokiu išreikšti save, visada draugiška ir maloni, nebijo iššūkių ir juos įveikia.



Darbšti ir labai atsakinga.
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Nominuojamo asmens vardas, pavardė: Goda Genutytė
Kategorija: J a u n u o l i s ( 1 4 - 2 9 m . )
Už nominuojamą asmenį pateiktų anketų kiekis: 4
Asmenį nominavo: Vakaris Grikšas,Augustė Makaraitė, Svaja Grikšaitė, Aistė Mikniūtė
Šis asmuo vertas „Auksinio Jaunimo“ vardo, nes:


Yra draugiška, gerai susitvarko su pareigomis.



Savarankiška ir atsakinga.



Yra paslaugi, bei maloni kitiems.



Nes ji tikrai daro viską nuoširdžiai iš visos širdies,stengiasi iš visų jėgų!
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Nominuojamo asmens vardas, pavardė: Gvidas Undaravičius
Kategorija: J a u n u o l i s ( 1 4 - 2 9 m . )
Už nominuojamą asmenį pateiktų anketų kiekis: 1
Asmenį nominavo: Valdemaras Voras
Šis asmuo vertas „Auksinio Jaunimo“ vardo, nes:


Gvidas - Atkaklus ir tikslo siekiantis jaunuolis, mūsų kuopoje jis jau septinti metai ir per juos
jis spėjo sudalyvauti daugiau negu 20 įvairiausių renginių/stovyklų, išlaikė visas keturias
jaunojo šaulio pakopas, sukaupė milžinišką žinių bagažą ir dabar savo visas žinias stengiasi
perduoti naujiesiems kuopos nariams. Gvidas komunikabilus ir charizmatiškas jaunuolis,
kuris niekada nepritrūksta energijos.
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Nominuojamo asmens vardas, pavardė: Ieva Špečkauskaitė
Kategorija: J a u n u o l i s ( 1 4 - 2 9 m . )
Už nominuojamą asmenį pateiktų anketų kiekis: 1
Asmenį nominavo: Fausta Sragauskaitė
Šis asmuo vertas „Auksinio Jaunimo“ vardo, nes:


Ieva nuo progimnazijos laikų aktyviai dalyvavo jaunimo organizacijų ir visuomeninėse
veiklose. Viskas prasidėjo nuo skautų ir Etnoklubo ir vėliau ji aktyviai įsitraukė į Apskritojo
stalo ir jaunimo centro veiklas (ten atliko jaunimo savanorišką tarnybą). Per visus tuos metus
Ieva daugumai labiausiai yra įsiminusi kaip jaunimo ir miesto renginių fotografė. Taip pat ji
yra įgyvendinusi dvi parodas bei pristačiusi jas Šilalėje AJ ceremonijos metu ir Tauragėje
"Menų festo" dienomis. Savo darbais ji ne tik džiugina publiką, bet įkvepia ir kitus jaunus
žmones žiūrėti į savo hobį kiek rimčiau — į ją kreipiasi ir kiti jauni žmonės mokytis
fotografavimo pagrindų. Vienas iš jų buvo ir Kristupas Grigalavičius, kuris šiuo metu, drįstu
teigti, pralenkė net savo mokytoją! Tad Ieva verta AJ vardo dėl savo išliekamojo indėlio
fiksuojant bendruomenės momentus bei įkvepiant kitus mėgautis tuom, ką darai.
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Nominuojamo asmens vardas, pavardė: Juozas Griušys
Kategorija: J a u n u o l i s ( 1 4 - 2 9 m . )
Už nominuojamą asmenį pateiktų anketų kiekis: 1
Asmenį nominavo: Monika Beržinytė
Šis asmuo vertas „Auksinio Jaunimo“ vardo, nes:


Dėl mokslo pasiekimų.
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Nominuojamo asmens vardas, pavardė: Kamilė Sakalauskaitė
Kategorija: J a u n u o l i s ( 1 4 - 2 9 m . )
Už nominuojamą asmenį pateiktų anketų kiekis: 1
Asmenį nominavo: Auksė Česnauskė
Šis asmuo vertas „Auksinio Jaunimo“ vardo, nes:


Už savanorystę.
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Nominuojamo asmens vardas, pavardė: Kristupas Grigalavičius
Kategorija: J a u n u o l i s ( 1 4 - 2 9 m . )
Už nominuojamą asmenį pateiktų anketų kiekis: 1
Asmenį nominavo: Fausta Sragauskaitė
Šis asmuo vertas „Auksinio Jaunimo“ vardo, nes:


Kristupas kartu su manimi buvo bendrakūrėjas podkasto "Pokalbiai su (ne)jaunimu". Jis
Kolega iš didžiosios raidės! Kuriant podkastą jis buvo atsakingas už techninius įrašymo ir
montavimo darbus, tačiau tuo pačiu visad palaikydavo ir motyvuodavo. Kartu su juo tapome
žinomi ne tik Šilalėje, bet ir už jos ribų. Taip pat Kristupas buvo aktyvus AS, Etnoklubo
narys bei aplamai visuomeniškas. Kartu su Ieva Špečkauskaite jie įgyvendino parodą MES.
Nors dabar jis yra emigravęs į Švediją, ten jis savo veiklos nestabdo! Šiuo metu tobulina
savo fotografijos ir filmavimo įgūdžius bei mokosi tarptautinio bakalaureato programoje. O
grįžęs į Lietuvą jis nepamiršta saviškių ir prisideda prie vietinių renginių momentų
fiksavimo ir toliau, kai tik turi progą. Kadangi manau, jog jis grįš Kalėdų laikotarpiui į
Lietuvą, siūlau jį AJ nominacijai. Kitą vertus, jeigu jis bus nominuotas ir tai nesutaps su jo
grįžimu, tai bus gražus gestas iš mūsų pusės, jog jo nepamiršome ir vertiname jo įdėtą indėlį.
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Nominuojamo asmens vardas, pavardė: Saimonas Čaras
Kategorija: J a u n u o l i s ( 1 4 - 2 9 m . )
Už nominuojamą asmenį pateiktų anketų kiekis: 1
Asmenį nominavo: Silvija Čarienė
Šis asmuo vertas „Auksinio Jaunimo“ vardo, nes:


Visada padeda visiems kaimynams. Maximoje pamatęs senuką sumokėjo už jo prekes.
Ėjome gatve, apvirto senolė, jis bėgo padėti atsikelti jai.
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Nominuojamo asmens vardas, pavardė: Samanta Frolikova
Kategorija: J a u n u o l i s ( 1 4 - 2 9 m . )
Už nominuojamą asmenį pateiktų anketų kiekis: 1
Asmenį nominavo: Kajus Juknius
Šis asmuo vertas „Auksinio Jaunimo“ vardo, nes:


Visada visur dalyvauja, savanoriauja. Nežiūrint į savo būklę visad padeda kitiems. Aktyviai
sportuoja ir pati viena siekia savo užsibrėžtų tikslų žirginiame sporte.
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Nominuojamo asmens vardas, pavardė: Samanta Vyšniauskaitė
Kategorija: J a u n u o l i s ( 1 4 - 2 9 m . )
Už nominuojamą asmenį pateiktų anketų kiekis: 1
Asmenį nominavo: Laura Vaitkutė
Šis asmuo vertas „Auksinio Jaunimo“ vardo, nes:


Aktyvi gimnazijos mokinė, atsidavusi šokio kolektyvo SALTO narė.
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Nominuojamo asmens vardas, pavardė: Simona Spudytė
Kategorija: J a u n u o l i s ( 1 4 - 2 9 m . )
Už nominuojamą asmenį pateiktų anketų kiekis: 1
Asmenį nominavo: Eugenija Spudienė
Šis asmuo vertas „Auksinio Jaunimo“ vardo, nes:


Nes garsina savo gimtajį kraštą savo nuostabiu balsu, tačiau nei karto nebuvo pagerbta kaip
krašto puoselėtoja. Renginių vedimas, dainavimas, pasirodymai su įvairiais Lietuvos
muzikos atlikėjais. Visada užjaučianti ir padedanti Požerės kaimo bendruomenei
renginiuose, šventėse. Prisidėjusi ne prie 1 projekto. Tačiau niekada garsiai apie tai
neskelbusi pati. Taip pat šiuo metu dirbanti su jaunimu, gal padės ir kitus įkvėpti jaunus
žmones siekti savo tikslų ir kad muzika gali tapti gyvenimo dalimi. Šiuo metu Simona
gyvena Vilniuje.
Penktojo sezono „X Faktoriaus“ dalyvė. Ambicinga, ieškanti, kurianti dainas atlikėja,
neapsiribojanti vien tik džiazinio ar Pop muzikos stiliais. Dalyvauja įvairiuose projektuose,
scenoje kartu su DJ esame puiki komanda, kuri groja įvairiausią muziką. Gyvai atliekami
muzikiniai kūriniai lietuvių, anglų, prancūzų kalbomis.
Repertuaras yra nuolat tobulinamas ir pildomas, tad jį galima derinti ir koreguoti pagal
pageidavimus.
Yra pasirodžiusi kartu su atlikėjais kaip “8 kambarys", Aistė Pilipaitė. Pasirodė
elektroninės muzikos festivalyje “Cukrus” kartu su DJ, tokiais kaip Radistai, Flaksen Beats,
DJ Mindaugėlis ir kt.
Dainuodavo Telšių Žemaitės dramos teatre bei oficialiuose ir privačiuose švenčių
renginiuose!
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Nominuojamo asmens vardas, pavardė: Tadas Gudauskas
Kategorija: J a u n u o l i s ( 1 4 - 2 9 m . )
Už nominuojamą asmenį pateiktų anketų kiekis: 1
Asmenį nominavo: Agnė Žiogaitė
Šis asmuo vertas „Auksinio Jaunimo“ vardo, nes:


Tadas Šilalės rajone įnešė naujų vėjų... jo iniciatyva, 2019 m. Šilalėje buvo įkurta nauja
jaunimo politinė organizacija „Jaunimas kuriantis Lietuvą“. Tadas, ne tik naujos
organizacijos pirmininkas, tačiau ir labai gabus mokinys atstovaujantis Šilalės vardą
olimpiadose bei kituose konkursuose. Šiais metais jis Lietuvos mastu inicijavo seksualinės
prievartos prevencijos bei švietimo kampaniją – Džinsų dieną. Tadas puikus jauno ir
veiklaus žmogaus pavyzdys, kuris stengiasi dėl mokyklos, miesto ir rajono bendruomenių
bei visos respublikos.
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Nominuojamo asmens vardas, pavardė: Viltė Kybartaitė
Kategorija: J a u n u o l i s ( 1 4 - 2 9 m . )
Už nominuojamą asmenį pateiktų anketų kiekis: 1
Asmenį nominavo: Vitalija Gedeikienė
Šis asmuo vertas „Auksinio Jaunimo“ vardo, nes:


Aktyviai

dalyvauja

popamokinėje

veikloje

mokykloje,

organizavimo. Darbšti, atsakinga, kūrybiška asmenybė !
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prisideda

prie

renginių

Nominuojamo asmens vardas, pavardė: Aušra Danisevičienė
Kategorija: S u j a u n i m u d i r b a n t i s v a d o v a s
Už nominuojamą asmenį pateiktų anketų kiekis: 5
Asmenį nominavo: Gintarė Vydmantaitė, Vaiva Gumuliauskaitė, Andrieja Rimkutė, Denisa
Bagdonaitė, Beata Krenciūtė
Šis asmuo vertas „Auksinio Jaunimo“ vardo, nes:


Šokių vadovė, kuri visur ir visada dalyvauja yra atsidavusi savo darbui ir jei ką nors daro,tai
visuomet stengiasi padaryti tai geriausiai.



Atsidavusi savo darbui su jaunimu, jų ugdymui ir tobulinimui šokių srityje ir ne tik. Maloni,
draugiška ir linkinti savo mokiniams tik gero.



Nuostabi šokių vadovė, išklausanti, suprantanti, talentinga, nuoširdi, visada padeda iškilus
sunkumams, begalo myli tai, ką daro ir yra nuoširdžiai atsidavusi savo darbui.



Deda daug pastangų, kantrybės į savo darbą su kolektyvu ir matosi jog labai myli, tai ką daro.



Vadovė Aušra yra ne tik choreografė. Tai vienas labiausiai savo darbui atsidavusių žmonių,
viena lanksčiausių vadovių. Ji jau daugiau nei dešimt metų mokina mus šokio ir vaidybos
pagrindų, padeda kurti šokius, lavinti savo kūną ir plastiškumą. Tačiau už to 'vadovės' vardo
slepiasi daug daugiau, nei gali pagalvoti: Aušra režisuoja šokių spektaklius (jų yra net 6) ir
organizuoja kitus įvairius projektus bei pasirodymus; pati savomis rankomis kuria ir siuva
kostiumus, aksesuarus; visos pasirodymų dekoracijos taip pat pagamintos iš Jos idėjų; Ji ir
visažistė, ir plaukų stilistė; Ji ir filmuoja, ir montuoja vaizdo įrašus. Ši vadovė aukoja savo
naktis ir net savo sveikatą dėl mūsų - šokėjų. Vadovė Aušra ne tik mokina šokti. Be to, kad Ji
auksarankė, kartu Ji ir mūsų psichologė, žmogus, kuriuo galime pasitikėti, kuriam galime
pasipasakoti. Tai mūsų antroji mama. Ji motyvuoja ir neleidžia pasiduoti, tikina bei pati tiki,
kad bet kuriose situacijose yra išeitis ir kad gėris visada nugali blogį. Aušra sugeba suburti
grupes žmonių, kurie, Jos pagalba, įsimyli šokį. Vien dėl Jos aš, bei begalė kitų asmenybių
pamilome šį šokio ritmą ir supratome, kad šokis yra daugiau nei judesiai. Kolektyve šoku nuo
pat mažumos ir galiu drąsiai sakyti, kad ši vadovė turi nežmonišką meilę savo darbui, kad Ji
padarytų bet ką dėl savo šokėjų. Turbūt reta tokių mokytojų, kurie šitiek stengtųsi dėl savo
mokinių. Kaip ir bet koks kolektyvas be savo vadovo, taip ir mes, Šokio Teatras bei Šokio
Studija Salto nebūtume mes be mūsų mylimos mokytojos Aušros. Vien dėl nesibaigiančių
idėjų, darbščiųjų rankų, begalės dėl mūsų praleistų naktų ir dėl neužgęstančios meilės savo
darbui Ji yra verta Auksinio Vadovo vardo.
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Nominuojamo asmens vardas, pavardė: Daiva Bukauskienė
Kategorija: S u j a u n i m u d i r b a n t i s v a d o v a s
Už nominuojamą asmenį pateiktų anketų kiekis: 1
Asmenį nominavo: Gabija Jakaitė
Šis asmuo vertas „Auksinio Jaunimo“ vardo, nes:


Mokytoja, dirbanti Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje, Šilalės Jono Pauliaus II
ateitininkų kuopos nariams yra ne tik tikybos/etikos mokytoja, bet ir vienas pačių
nuoširdžiausių, mieliausių ir šilčiausių žmonių. Ne paslaptis, kuopą, kartu su mokytoja Vida
Kačiniene, vadovė Daiva įkūrė 2005 metais. Visus 16 kuopos gyvavimo metų vadovė
nestokojo idėjų įvairiems renginiams, aktyviai puoselėjo tradicijas ir neskaičiavo bemiegių
naktų, praleistų kartu su kuopa. Organizuotos adventinės popietės gimnazijos bendruomenės
nariams tapo tradicija, besitęsiančia metų metus, senelių lankymas globos namuose
pradžiugino ne vieną jauną žmogų mylintį senyvo amžiaus žmogų, o valstybės svarbiausių
datų proga (pavyzdžiui, vasario 16-osios ar kovo 11-osios) dalinta rankų darbo šventinė
atributika pasiekė ne vieno šilališkio rankas. Vadovė Daiva - tai jaunatviškas, iniciatyvus ir
darbštus žmogus, mylintis ir besirūpinantis kiekvienu jaunuoliu, dėl to yra verta ,,Auksinės
vadovės" titulo.
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Nominuojamo asmens vardas, pavardė: Edita Radimonaitė
Kategorija: S u j a u n i m u d i r b a n t i s v a d o v a s
Už nominuojamą asmenį pateiktų anketų kiekis: 2
Asmenį nominavo: Evelina Judeikytė, Emilija Radimonaitė
Šis asmuo vertas „Auksinio Jaunimo“ vardo, nes:


Manau, kad Edita verta apdovanojimo, dėl pagalbos kurią suteikia visiems visada, kai tik jos
reikia. Dalyvauja aktyviai Šaulių ir Savanorių veiklose, moko jaunimą siekti savo tikslų ir
nepasiduoti niekada. Moko jaunus žmonęs, aktyviai dalyvauti visur kur tik galima, taip pat ji
dalyvauja kartu su jaunimu. Mokykloje veda Jaunųjų Šaulių būrelį. Ji yra pavyzdys visiems.



Pati geriausia, mokanti bendrauti su vaikais,jaunimu. Yra jaunųjų šaulių vadovė.
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Nominuojamo asmens vardas, pavardė: Jolanta Šmitienė
Kategorija: S u j a u n i m u d i r b a n t i s v a d o v a s
Už nominuojamą asmenį pateiktų anketų kiekis: 1
Asmenį nominavo: Agnė Žiogaitė
Šis asmuo vertas „Auksinio Jaunimo“ vardo, nes:


Mokytoja Jolanta, manau daugelis sutiktų, yra Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos
žiburėlis. Pirmiausia tai aktyvi bendruomenės narė, nuostabi kolegė, mokytoja ir teatro būrelio
vadovė. Jos organizuojamos netradicinės pamokos žavi mokinius, o kūrybinis atsidavimas
būrelio veiklai stebina kolegas bei mokinius. Tai Mokytoja iš didžiosios raidės, su kuria
malonu mokyti ir mokytis.
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Nominuojamo asmens vardas, pavardė: Monika Šerpytytė
Kategorija: S u j a u n i m u d i r b a n t i s v a d o v a s
Už nominuojamą asmenį pateiktų anketų kiekis: 3
Asmenį nominavo: Agnė Žiogaitė, Lina Maslauskienė, Vaida Janulevičienė
Šis asmuo vertas „Auksinio Jaunimo“ vardo, nes:


Su Monika susipažinau pirmąją jos darbo dieną, Šilalės jaunimo centre. Ji be galo aktyviai
įsitraukė į veiklas, organizavo renginius jaunimui, tapo Šilalės „Apskritojo stalo“
pirmininke ir nenustojo tobulėti. Monikos dėka Šilalėje atsirado daugiau galimybių veikti
jaunimui, tobulėti ir realizuoti save. Monika taip pat dirba ir mentore JST programoje, tad
po 3 atkaklių darbo metų jaunimo labui, šiandieną atėjo laikas nominuoti Moniką Šerpytytę
„Auksinio jaunimo“ vadovo nominacijai.



Monika yra ne tik jaunimo darbuotoja, bet jau porą metų ir Šilalės rajono visuomeninių
jaunimo organizacijų sąjungos Apskritasis stalas vadovė. Vadovauti Apskritajam stalui yra
nelengvas visuomeninis (ir net neapmokamas) darbas, nes Apskritasis stalas vykdo daug
projektų, kad pasiūlytų geriausias paslaugas Šilalės jaunimui. Taip pat, apskritasis stalas yra
savanorišką jaunimo veiklą organizuojanti organizacija, dalyvauja finansavimo konkursuose.
Monika yra šauni ir nepakartojama organizacijos vadovė, labai pareiginga, atsakinga,
maloniai bendraujanti. Ji tikrai verta Auksinio su jaunimu dirbančio vadovo vardo!!!



Aktyvi asmenybė dirbanti jaunuolių užimtumo, prasmingo laisvalaikio praleidimo ir idėjų
įgyvendinimo klausimais.

26

Nominuojamo asmens vardas, pavardė: Raminta Rudzinkovienė
Kategorija: S u j a u n i m u d i r b a n t i s v a d o v a s
Už nominuojamą asmenį pateiktų anketų kiekis: 1
Asmenį nominavo: Zoja Masteikienė
Šis asmuo vertas „Auksinio Jaunimo“ vardo, nes:


Atlikdama tiesiogines socialinės pedagogės pareigas Šilalės Simono Gaudėšiaus
gimnazijoje, nuolat imasi iniciatyvų: kūrybiškai sprendžia jaunimo problemas ir įdomiai,
patraukliai organizuoja gimnazistų laisvalaikį, savanoriauja, ugdydama jauno žmogaus
atsakomybę, kritišką požiūrį.
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Nominuojamo asmens vardas, pavardė: Vaida Janulevičienė
Kategorija: S u j a u n i m u d i r b a n t i s v a d o v a s
Už nominuojamą asmenį pateiktų anketų kiekis: 1
Asmenį nominavo: Goda Genutytė
Šis asmuo vertas „Auksinio Jaunimo“ vardo, nes:


Šitas žmogus moka labai gerai dirbti su jaunimu, bei savo darbą labai gerai išmano ir
supranta, na tiesiog nuostabus žmogus.
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Nominuojamo asmens vardas, pavardė: Živilė Juškienė
Kategorija: S u j a u n i m u d i r b a n t i s v a d o v a s
Už nominuojamą asmenį pateiktų anketų kiekis: 1
Asmenį nominavo: Goda Genutytė
Šis asmuo vertas „Auksinio Jaunimo“ vardo, nes:


Ji yra labai nuoširdi mokytoja, kuri atsiduoda savo darbui ir matosi, kad daro tai iš visos
širdies.
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