
BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ
 TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
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Biržai

Posėdis įvyko – 2022 m. birželio 15 d. 
Posėdžio pirmininkė – Toma Karvelytė.
Posėdžio sekretorė – Vesta Strelcova.
Posėdyje  dalyvavo  Jaunimo  reikalų  tarybos  nariai:  Toma  Karvelytė,  Ina  Romanova,  Justina
Micikevičienė, Mantas Visockas, Vainius Samulis, Beata Pavilionytė, Dalius Drevinskas, Ingeborga
Pešelytė, Rebeka Pešelytė. 

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Biržų rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos 2021 m. veiklos ataskaitos
pritarimo.

2. Dėl AJOT modelio įgyvendinimo.
3. Dėl jaunimo pikniko Panevėžio mieste.
4. Dėl  jaunimo renginių.
5. Dėl Europos jaunimo komandos atrankos.

SVARSTYTA

1. Dėl  Biržų  rajono  savivaldybės  Jaunimo  reikalų  tarybos  2021  m.  veiklos
ataskaitos pritarimo.

KALBĖJO: V. Strelcova, JRT sekretorė, pristatė Jaunimo reikalų tarybos 2021 metų veiklos
ataskaitą (pridedama). V. Strelcova  sakė, kad praeitais metais buvo surengti 9 posėdžiai ir pristatė
kokie  klausimai  buvo  svarstyti  JRT.  Apžvelgė  kokios  idėjos  buvo  įgyvendintos  Biržų  miesto
šventės  metu  ir  jaunimo  solidarumo  dienos  proga,  bei   kokiose  Biržų  rajono  savivaldybės
administracijos komisijose dalyvavo Biržų jaunimo reikalų tarybos nariai. 

T. Karvelytė, JRT pirmininkė, pasiūlė balsuoti dėl pritarimo Jaunimo reikalų tarybos 2021
m. veiklos ataskaitai.

NUTARTA:  Vienbalsiai pritarta Biržų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2021
m.  veiklos ataskaitai.

2. Dėl AJOT modelio įgyvendinimo
KALBĖJO: T. Karvelytė, JRT nariams pristatė, kad jau įsibėgėjo AJOT modelio projektas.

Birželio  27  d.  projekto  vykdytojai  atvyksta  į  Biržų  švietimo  pagalbos  tarnybos  atvirą  jaunimo
centrą, kuriame nori suorganizuoti  „fokus“ diskusiją  su  5-10 jaunuolių grupe. Diskusijos metu
gvildens jaunimui kylančias problemas ir pateiks sprendimų būdus. Taip pat bus diskutuojama apie
nepilnamečių įdarbinimo problemas.



Šiai dienai AJOT rengia rezoliuciją apie nepilnamečių jaunimo darbo užimtumo programą ir
pateiks  Panevėžio  regiono  savivaldybėms  artimiausiu  metu.  Š.m.  liepos  9-10 dieną  planuojami
AJOT modelio  dalyvių  išvažiuojamieji  mokymai  Panevėžio  rajone,  apie  išsamesnę  informaciją
pirmininkė informuos artimiausiu metu. 

3. Dėl jaunimo pikniko Panevėžio mieste.
KALBĖJO: T. Karvelytę pristatė, kad Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis

stalas“  prisidėdami  prie  Jaunimo  metų  įgyvendinimo  ir  bendradarbiaudami  su  Jaunimo  reikalų
agentūra  š.m. liepos 9 d. nuo 15 val. kviečia jaunimą dalyvauti Panevėžio regioniniame jaunimo
festivalyje  „Jaunimo Piknikas – Keliaujantys  jaunimo metai“.  Festivalis  vyks Jaunimo sode (A.
Jakšto g.) Panevėžyje. Prašė šią informacija pasidalinti su jaunimu ir jaunimo organizacijomis.

4. Dėl jaunimui renginių
KALBĖJO:  R.  Pešelytė  pristatė  JRT  nariams,  kad  liepos  15-16  d.   Pumpėnuose

organizuojamas vidurvasario festivalis  į jį  kviečiamas jaunimas.  Jaunimui festivalis  nemokamas.
Prašė pasidalinti  šia informacija  ir jei  susirinks norintys važiuoti  į  festivalį,  tuomet būtų galima
prašyti Biržų rajono savivaldybės administracijos, kad jaunimui nusamdytų transportą, kuris Biržų
jaunuolius nuveštų ir parveštų iš renginio.

V. Strelcova pristatė, kad Biržų miesto šventės metu pirmą dieną jaunimui organizuojamas
„Stand-up“ komedija  ir  po jos  diskoteka.  Paskutinė  miesto  šventės  dieną  jaunimas  organizuoja
Baltąjį pikniką  Biržų rajono gyventojams ir Miesto šventės svečiams.

5. Dėl Europos jaunimo komandos atrankos
KALBĖJO: I. Pešelytė pranešė, kad iki birželio 20 d. vykdoma Europos jaunimo komandos

atranka. Kol kas ji dar yra Europos komandos narė, kol bus išrinktas naujas. Ragino JRT jaunimo
atstovus  registruotis  į  Europos  jaunimo  komandos  atranką  bei  pasidalinti  šia  informacija  su
jaunimu, nes tai neįkainojamos patirties, pažinčių ir įgijamų įgūdžių galimybė. 

Pirmininkė Toma Karvelytė

Sekretorė Vesta Strelcova



PATVRTINTA
Biržų rajono jaunimo reikalų tarybos
2022 m. birželio 16 d. protokolu Nr. JT-11

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS
2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
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Biržai

Biržų  rajono  savivaldybės  jaunimo  reikalų  taryba  (toliau  –  Jaunimo reikalų  taryba)  yra
visuomeninė patariamoji institucija, lygybės principu sudaroma iš Biržų rajono savivaldybės (toliau
–  Savivaldybės)  administracijos,  Savivaldybės  tarybos  atstovų  ir  Biržų  rajono  savivaldybės
teritorijoje  veikiančių  savivaldybės  jaunimo  organizacijų,  su  jaunimu  dirbančių  organizacijų,
mokinių ir (ar) studentų savivaldų išrinktų jaunimo atstovų.

Pagal Biržų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų, patvirtintų Biržų rajono
savivaldybės  tarybos 2019 m.  kovo 28 d.  sprendimu Nr.  T-44 „Dėl  Biržų  rajono savivaldybės
jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“ 7.10 papunktį, Jaunimo reikalų taryba ne rečiau kaip
kartą per metus teikia savo veiklos ataskaitą Savivaldybės tarybai.

Pagal  Jaunimo  reikalų  tarybos  nuostatų,  patvirtintų  Biržų  rajono  savivaldybės  tarybos  
2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-44 „Dėl Biržų  rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 
nuostatų  patvirtinimo“  11  punktą  ir  Biržų  rajono  savivaldybės  tarybos  2021  m.  birželio  30  d.
sprendimą Nr. T-188 „Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo
Nr. T-125 „Dėl Biržų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo“  Jaunimo
reikalų taryba lygiateisės partnerystės pagrindu sudaryta iš 12 narių ─ Savivaldybės administracijos,
Savivaldybės tarybos ir jaunimo atstovų. Jaunimo atstovai perrinkti 2021 m. gegužės 28 d. jaunimo
atstovų  viešo  visuotinio  susirinkimo  metu.  Jaunimo  reikalų  tarybos  pirmininkė  –  Savivaldybės
tarybos narė Toma Karvelytė.

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS VEIKLA

2021 m. įvyko 9 Jaunimo reikalų tarybos posėdžiai, kuriuose:
 pristatyta ir patvirtinta 2020 metų veiklos ataskaita; 
 patvirtintas 2021 m. Jaunimo reikalų tarybos veiklos planas;
 įvertinta 2020 m. Jaunimo reikalų tarybos veikla;
 svarstytas  Jaunimo  reikalų  tarybos  nuostatų  keitimas  dėl  jaunimo  atstovų  dažnos

kaitos arba neaktyvumo. Biržų savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimu
Nr. T-7 pakeisti ir papildyti Jaunimo tarybos nuostatai. 

 pakeista Jaunimo reikalų tarybos sudėtis, perrinktas pirmininkas ir pavaduotojas;
  svarstyta  ir  pritarta  2021 m. Biržų rajono savanoriškos jaunimo tarnybos modelio

finansavimui; 
 nustatyti  Biržų  rajono  savivaldybės  jaunimo  ir  su  jaunimu  dirbančių  organizacijų

2019─2022 m. veiklos rėmimo programos 2021 metų finansavimo konkurso terminai,
išskirti veiklos prioritetai, paskirstytas finansavimas – 4992 eurų 7 organizacijoms; 

 inicijuotas Biržų rajono savivaldybės jaunimo problematikos tyrimas ir darbo grupės
sudarymas;

 nutarta pasiūlyti Biržų rajono savivaldybės administracijai inicijuoti mobilaus darbo
su jaunimu Biržų rajone paslaugos pirkimą;

 svarstytas siūlymas dėl naujos Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką
programos įgyvendinimo Biržų r. savivaldybėje 2022 m. 



 apsvarstytas  pasiūlymas  įsitraukti  į  bandomojo  AJOT  (Apskrities  jaunimo
organizacijų tarybos) modelio įgyvendinimą ir deleguoti du Jaunimo reikalų tarybos
nariai.

2021 m. dvi Jaunimo reikalų tarybos narės buvo pakviestos į miesto šventės rengimo grupę. 
Biržų miesto šventėje sukurtas jaunimo kiemelis.  Jame skleista informacija apie Europos

solidarumo  korpusą,  buvo  tęsiama  ,,Idėjų  medžio“  tema.  Šventės  metu  jaunimas  pakvietė
miestiečius  parašyti,  ko  dar  trūksta  Biržams.  Surinktas  idėjas  Jaunimo  reikalų  koordinatorius
perdavė merui.

Spalio  16  d.  Biržų  Jaunimo  reikalų  koordinatorius  ir  dvi  JRT  narės  T.  Karvelytė  ir  S.
Tamonytė dalyvavo  Panevėžyje,  konferencijoje  kur  buvo  pasiūlyta  įsitraukti  į  bandomojo
Apskrities jaunimo organizacijų tarybos (AJOT) modelio įgyvendinimą. AJOT pagrindinis tikslas –
vienyti,  stiprinti  Savivaldybių  jaunimo  organizacijų  tarybas  (toliau  –  SJOT)  ir  Savivaldybių
jaunimo  reikalų  tarybų  (toliau  –  SJRT)  jaunimo  atstovus  bei  atstovauti  jauniems  žmonėms
apskrities lygmeniu.

2021  m.  Jaunimo  reikalų  tarybos  nariai  aktyviai  dalyvavo  posėdžiuose,  Savivaldybės
administracijos  sudarytuose  komisijų,  darbo grupių,  tarybų veiklose  (Biržų  rajono  savivaldybės
strateginio  plėtros  plano 2021–2030 m.  darbo grupė,  2021 m.  Biržų  miesto  šventės  planavimo
grupė, Biržų rajono savivaldybės jaunimo problematikos tyrimo darbo grupė) bei du nariai buvo
deleguoti į AJOT modelio įgyvendinimą.

Praeitais metais Jaunimo reikalų tarybą pateikė vieną pasiūlymą administracijos švietimo,
kultūros ir sporto skyriui bei Biržų miesto ir rajono mokyklos dėl savanoriškos veiklos įskaitymo į
socialines-pilietines  valandas  bei  pritarė  daliniam  mobilaus  darbo  su  jaunimu  paslaugos
finansavimui,  Jaunimo savanoriškos  tarnybos  bei  jaunimo ir  su  jaunimu  dirbančių  organizacijų
projektų finansavimui.

INFORMACIJOS SKLAIDA

Informacija  apie  jaunimo  reikalų  tarybos  veiklą  viešinama  Biržų  rajono  savivaldybės
internetinio  puslapio  www.birzai.lt skiltyje  ,,Jaunimas“,  socialiniame  tinklalapyje  „Facebook“,
Biržų  rajono jaunimo reikalų tarybos paskyroje https://www.facebook.com/BRJRT.

Biržų rajono savivaldybės
jaunimo reikalų tarybos pirmininkė Toma
Karvelytė


