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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 2022 m. vasario 3 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 2021 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

2022 m. vasario 24 d. sprendimu

Nr. T1-27

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS VEIKLOS

ATASKAITA UŽ 2021 M.

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

Šilalės rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) 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 2019–2023 m. Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui, 2019 m. buvo

suformuota 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 administracijos atstovai. 2020 m. SJRT sudėtis buvo

atnaujinta, pakeičiant du neaktyvius narius.

2021 m. įvyko 6 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 2020 m. veiklos ataskaita,

vėliau Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T1-24 „Dėl pritarimo

Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2020 m. veiklos ataskaitai“ patvirtinta

Savivaldybės taryboje.

Siūlyta Savivaldybės administracijos direktoriui patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės

jaunimo politikos 2020–2022 metų plėtros programos 2021 m. sutarties, sąmatos ir ataskaitos formas,

patvirtinta Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 23 d. įsakymu Nr.

DĮV-355 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020-2022 metų plėtros programos lėšų

teikimo sutarties formos patvirtinimo“.

2021 m. I ketv. pateikti išsamūs pasiūlymai dėl JP įgyvendinimo savivaldybėje Šilalės rajono

savivaldybės strateginio plėtros 2021–2030 m. plano rengėjams.

Pateikti pasiūlymai Šilalės rajono savivaldybės 2021 m. socialinių paslaugų planui (pritarta

atvirų jaunimo erdvių plėtrai ir siūlyta pradėti įgyvendinti mobilųjį darbą su jaunimu nuo rajono centro

nutolusiose vietovėse). 2021 m. III ketv. JRT pasiūlytas ir parengtas Mobiliojo darbo su jaunimu

organizavimo Šilalės rajone tvarkos aprašas, kuris patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2021 m. spalio 4 d. sprendimu Nr.T1-222 „Dėl Mobiliojo darbo su jaunimu organizavimo Šilalės

rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

SJRT siūlė Savivaldybės tarybai ir Administracijai ieškoti galimybių Šilalės rajono

savivaldybės kultūros centro atvirajame jaunimo centre įsteigti du naujus etatus mobiliajam darbui su

jaunimu vykdyti. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 4 d. sprendimu Nr. T1-222 „Dėl

Mobiliojo darbo su jaunimu organizavimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“,

numatyta, kad mobilųjį darbą su jaunimu vykdo juridiniai asmenys, turintys ne mažesnę nei vienų metų

darbo su jaunimu patirtį, ir vykdančioje organizacijoje turi būti ne mažiau nei du darbuotojai, dirbantys

ne mažiau kaip po pusę etato, skirto mobiliajam darbui su jaunimu vykdyti. Šilalės rajono savivaldybės

kultūros cento atviras jaunimo centras jau daugiau kaip aštuonerius metus teikia atviro darbo su
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jaunimu paslaugą ir būtų tinkamiausias juridinis asmuo mobiliajam darbui su jaunimu Šilalės rajone

vykdyti. SJRT pateikė Savivaldybės administracijai motyvuotą siūlymą nuo Savivaldybės jaunimo

reikalų tarybos, kad Kultūros centre dviem etatais būtų padidintas didžiausias leistinas etatų skaičius

ir mobilųjį darbą su jaunimu vykdytų du jaunimo darbuotojai, abu dirbantys visu etatu. SJRT siūlė

Savivaldybės administracijai, svarstant 2022 m. savivaldybės biudžetą, numatyti lėšų materialiniam

mobiliojo darbo su jaunimu komandos aprūpinimui, t. y. numatyti lėšų Kultūros centrui įsigyti

transportą bei užsiėmimams reikalingos įrangos.

Įgyvendinant Jaunimo savanoriškos tarnybos modelį Šilalės rajone, SJRT pritarė siūlymui iš

savivaldybės biudžeto lėšų skirti finansavimą jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimui

– 3000 eurų. Taip pat, SJRT protokoliniu nutarimu pritarė Šilalės rajono visuomeninių jaunimo

organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ siūlomam ilgalaikę savanorystę atliekančių savanorių kvotų

grafikui. 2021 m. ilgalaikę jaunimo savanorišką tarnybą Šilalės rajone atliko 19 jaunų žmonių. Vasario

ir liepos mėnesiais vyko savanorių pagerbimo šventės, kuriose dalyvavo SJRT vadovai ir nariai.

Trumpalaikę savanorišką veiklą Šilalės rajono savivaldybės kultūros centre atliko per 120 individualių

savanorių.

Pagal Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020–2022 m. plėtros programą, 2021

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. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos Laukuvos jaunųjų šaulių 7-osios kuopos

projektui „Tėvynės labui 2021“ – 400 eurų;

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

„DofE jaunimo apdovanojimų programa“ – 400 eurų;

3. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Atviro jaunimo centro „Pulsas“ projektui

„Ateitį kuriame dabar“ – 1500 eurų;

4. VšĮ Mindaugo Čepausko sporto klubo projektui „Individualių krepšinio įgūdžių stovykla“

– 300 eurų;

5. VšĮ R. Matučio sporto klubo projektui „Individualių krepšinio įgūdžių stovykla“ – 300

eurų;

6. Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ projektui

„Tikrasis aš“ – 1500 eurų;

7. VšĮ „Kraštomanija“ projekto „Jūra tekanti kultūra“ veikloms (priemonės kūrybinėms

dirbtuvėms, projekto viešinimo vaizdo įrašas, projekto spauda ir atributika ) – 800 eurų.

Pagal Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo srities priemonę Gabių

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

62 mokiniams, kurie 2020–2021 m. 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. Išmokų suma vienam mokiniui ar studentui, priklausomai nuo pasiekimų, siekė nuo 80 iki

210 eurų. Dar vasarą, paaiškėjus brandos egzaminų rezultatams, iš Gabių mokinių ir studentų

skatinimo programos buvo paskirtos išmokos aštuoniems abiturientams, 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 7000 eurų.

Savivaldybėje 2021 m. buvo vykdoma jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką

programa. Programos įgyvendinimui iš Savivaldybės biudžeto lėšų 2021 m. skirtas finansavimas –

2500 eurų. Kompensacijos išmokėtos 9 darbdaviams, įdarbinusiems 15 mokinių 2021 m. vasaros

atostogų metu.
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SJRT 2021 m. kovo 9 d. posėdyje pritarė dalyvavimui Politikos tyrimų ir analizės instituto

organizuojamame Erasmus+ KA3 projekte „Jaunimo dialogo akademija“. Projektą sudaro trijų tipų

renginiai: treji penkių dienų mokymai „Jaunimo dalyvavimas“, „Jaunimo dialogas regionuose“ ir

„Bendruomenės pokyčių inicijavimas / jaunimo iniciatyvos“. Veiklose buvo kviečiama dalyvauti po

3–4 dalyvius iš savivaldybės. Viena iš veiklų – „Active Citizens dienos“ vyko Šilalėje, dalyvavo per

50 dalyvių iš visos Lietuvos. Į kitus projekto renginius buvo kviečiami ir dalyvavo Šilalės rajono

savivaldybės jaunimo atstovai. Projektu siekiama įgalinti (suteikiant kompetencijas ir sukuriant

bendradarbiavimo tinklus) jaunus žmones dalyvauti bendruomenių bei vietos veiklų įgyvendinime;

sustiprinti (o jei nėra – inicijuoti) organizacijų, institucijų bei aktyvių žmonių bendradarbiavimą, kurie

padėtų vieni kitiems pasiekti bendrų tikslų; sukurti dialogo galimybę jauniems žmonėms iš lietuviškai,

lenkiškai ir rusiškai kalbančių bendruomenių, stiprinti jų bendravimą ir bendradarbiavimą. Projektas

tiesiogiai atliepia struktūrinio dialogo jaunimo srityje tikslus ir principus, nes įgalina jaunus žmones

pareikšti jų nuomonę bei poziciją, sukuria erdves ir platformas jaunimo bei sprendimus priimančių

asmenų dialogui, skatina diskusijos ir bendradarbiavimo kultūrą, įtraukia jaunus žmones į jų problemų

sprendimą arba galimybių sukūrimą. 

Savivaldybėje veikiančio atviro jaunimo centro pasiekti rodikliai: unikalių lankytojų skaičius

– 413; nuolatinių lankytojų skaičius – 80; bendras lankytojų skaičius – 4101; įgyvendinta lankytojų

inicijuotų veiklų – 22; paruošta publikacijų veiklos viešinimui – 71. Šilalės atviras jaunimo centras

2021 m. laimėjo finansavimo konkursą, kuriuo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė įvairioms

atviro jaunimo centro veikloms 8745 eurus. Dalis AJC planuotų veiklų nebuvo įgyvendinta dėl

nepalankios epidemiologinės situacijos. Taip pat kai kurios veiklos buvo perkeltos į virtualią erdvę ir

dėl to nukentėjo dalyvių skaitlingumas.

2021 m. savivaldybėje baigtas įgyvendinti Europos solidarumo korpuso finansuotas jaunimo

iniciatyvų projektas: „Gyvūnų teisių užtikrinimas Šilalės rajone“. Projekto įgyvendinimui skirta 6 000

eurų. Iniciatyvos už gyvūnų teises dėka Šilalėje įkurta šunų dresavimo ir vedžiojimo aikštelė.

Savivaldybė taip pat prisidėjo prie aikštelės įkūrimo, finansavo tvoros įsigijimą. 

SJRT 2021 m. rugpjūčio 8 d. posėdyje svarstė jaunimo verslumo skatinimo galimybes.

Pasiūlymus dėl jaunimo verslumo skatinimo Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos

ir darbo ministerijos, reaguodamas į COVID-19 pandemijos keliamus iššūkius jaunimui kaip tikslinei

visuomenės grupei darbo rinkoje, pateikė 2021 m. liepos 30 d. raštu Nr. 2S-320 (5.2.). SJRT išskyrė

pagrindines problemas Šilalės rajone, susijusias su jaunimo verslumo situacija, atsižvelgiant ir į

pandemijos keliamus iššūkius bei pateikė pasiūlymus dėl šių problemų sprendimo.

SJRT nariai susipažino ir svarstė Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 2021 m. rugsėjo 2 d.

rezoliuciją dėl jaunimo įgalinimo ir dalyvavimo savivaldybėse. SJRT nusprendė, kad Šilalės rajone

būtų aktualu įgyvendinti šiuos LiJOT pasiūlymus: 1) užtikrinti jaunų žmonių įtraukimą į sprendimų

savivaldybėje priėmimą, ypač jaunų žmonių dalyvavimą komisijose; 2) užtikrinti nemokamų teisinių,

buhalterinės apskaitos ir kt. konsultacijų prieinamumą; 3) organizuoti jaunimo projektų finansavimo

konkursus, kuriuose paraiškas būtų galima teikti visus kalendorinius metus; 4) imtis iniciatyvos ir

reguliariai atlikti kokybiškus jaunimo situacijos ir jaunimo poreikių tyrimus.

Didžiausias Šilalėje metų renginys jaunimui –,,Auksinis jaunimas 2021“, kurį organizuoja

Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“, vyko 2021 m. gruodžio

17 d., buvo apdovanoti 4 jaunuoliai ir 1 su jaunimu dirbantis vadovas. SJRT nariams buvo išsiųstas

gyventojų pateiktų nominantų sąrašas su aprašymais, kas ir už ką nominuoja, prašoma visų SJRT narių

susipažinti su pateikiama informacija ir išrinkti, kiekvieno SJRT nario asmenine nuomone, labiausiai

nusipelniusius nominantus – 4 jaunuolius ir 1 su jaunimu dirbantį vadovą. SJRT siūlė ŠRVJOS

„Apskritajam stalui“ apdovanoti renginio „Auksinis jaunimas 2021“ nominantus: su jaunimu dirbantį

vadovą – Moniką Šerpytytę, jaunuolius – Agnę Žiogaitę, Austėją Ignotaitę, Emiliją Girčytę, Kristupą

Grigalavičių.

2022 – Lietuvos ir Europos jaunimo metai. SJRT lapkričio 6 d. posėdyje susipažino su

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2022 m. skelbti Lietuvos jaunimo metais bei paraginimą

savivaldybėms įgyvendinti veiklų, skirtų Lietuvos jaunimo metams paminėti. SJRT nariai siūlė
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Savivaldybės administracijai numatyti jaunimo erdvės neformaliam jaunimo pasibuvimui įrengimą

Šilalės mieste.

____________________________

PRITARTA

Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos

2022 m. vasario 3 d. protokolu Nr. J1-1
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