
 

 

 

 

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ 

 TARYBOS POSĖDŽIO  

PROTOKOLAS 

 

2022-03-01    Nr. JT- 4  

Biržai 

 

 

Posėdis įvyko  – 2022 m. vasario 21 d.  

Posėdžio pirmininkė – Toma Karvelytė. 

Posėdžio sekretorė – Vesta Strelcova. 

Posėdyje dalyvavo Jaunimo reikalų tarybos nariai: Dalius Drevinskas, Toma Karvelytė, Beata 

Pavilionytė, Rebeka Pešelytė, Ingeborga Pešelytė, Mantas Visockas, Mindaugas Domarkas, Vainius 

Samulis. Svečiai: Audronė Garšvaitė – Biržų rajono savivaldybės mero pavaduotoja,  

Irutė Varzienė – Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorė. 

 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1.   Dėl Biržų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2021 metų veiklos įsivertinimo 

2.   Dėl Kovo 11 d. renginių idėjų įgyvendinimo. 

3. Dėl gauto rašto „Dėl savanorystės metų minėjimo 2022 m.“ aptarimas ir idėjų 

įgyvendinimas. 

 

SVARSTYTA 

1. Dėl Biržų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2021 metų veiklos 

įsivertinimo.  

KALBĖJO: T. Karvelytė, JRT pirmininkė, prašė jaunimo reikalų tarybos narių įsivertinti JRT 

veiklą pagal Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų veiklos organizavimo ir vertinimo rekomendacijų 

1 priedą, patvirtintą Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

direktoriaus 2019 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 2V-105 (1.4) ,,Dėl Savivaldybių jaunimo reikalų 

tarybų veiklos organizavimo ir vertinimo rekomendacijų patvirtinimo“. JRT nariai kartu pildė 

įsivertinimo lentelę ir vienbalsiai ją patvirtino (pridedama, 1 priedas). 

NUTARTA: Pritarti Biržų rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos 2021 m. veiklos 

įsivertinimui. 

2.  Dėl Kovo 11 d. renginių idėjų įgyvendinimo. 

KALBĖJO: V. Strelcova priminė JRT nariams, kokias dvi idėjas buvo pasiūlytos praėjusį JRT 

posėdį ir aptarė idėjų įgyvendinimą. Siūlė likti prie interaktyvaus Kovo 11 d. protmūšio idėjos, o idėją 

„išpaisyti“ sveikinimą Lietuvai su  fizinio aktyvumo programėle, nukelti į kitus metus ir ją organizuoti 

ne vieną dieną, o nuo vasario 16 d. iki kovo 11 d. bei pasiūlė kartu bendradarbiauti su Biržų rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuru. JRT nariai sutiko. 

R. Pešelytė siūlė nusistatyti protmūšio vykdymo konceptą. 

JRT nariai bendrai nutarė, kad  bus organizuojamas komandinis protmūšis naudojantis 

„Kahoot“ programėle. Vieną komandą sudarys 4 asmenys. Bus 30 klausimų susijusių su Kovo 11 d. 

bei Lietuvos istorija. Protmūšis bus vykdomas visose Biržų rajono mokyklose, kurį ves toje 

mokykloje besimokantys mokiniai.  

NUTARTA: Pasiūlyti visoms Biržų rajono mokykloms organizuoti Biržų jaunimo reikalų 

tarybos sukurtą interaktyvų protmūšį Kovo 11 d. proga.  
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3. Dėl gauto rašto „Dėl savanorystės metų minėjimo 2022 m.“ aptarimas ir idėjų 

įgyvendinimas 

KALBĖJO: T. Karvelytė priminė gautą raštą iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos „Dėl savanorystės metų minėjimo 2022 m.“.  Rašte rašoma, kad  kviečia 

savivaldybės administraciją ir savivaldybėje veikiančias NVO prisidėti prie Savanorystės metų 

minėjimo skatinant savanorišką veiklą. Pasiūlė organizuojant Biržų rajono jaunimo apdovanojimus 

įsteigti nominaciją susijusią su savanorystę ir pačius apdovanojimus organizuoti gruodžio 5 d., minint 

Tarptautinę savanorystės dieną. Taip pat vietinėje spaudoje, socialiniuose tinklapiuose dažniau 

parašyti straipsnius apie savanorystę, pasidalinti gerąja patirtimi, taip viešinant savanorišką veiklą ir 

dalintis geraisiais pavyzdžiais. Visi JRT nariai šiam  siūlymui pritarė. 

NUTARTA: Organizuoti Biržų rajono jaunimo apdovanojimus gruodžio 5 d. (minint 

Tarptautinę savanorystės dieną) ir įsteigti nominaciją susijusią su savanorystę. Rekomenduoti 

organizacijoms, kurios organizuoja savanorišką veiklą labiau viešinti savanorystę, jos geruosius 

pavyzdžius vietinėje spaudoje, socialiniuose tinklapiuose. 

 

 

 

Pirmininkė      Toma Karvelytė 

 

 

 

Sekretorė      Vesta Strelcova 


