
 

 

 

 

 

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  

JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2022-09-30     Nr. JT-12 

Biržai 

Posėdis įvyko – 2022 m. rugsėjo 21 d.  

Posėdžio pirmininkė – Toma Karvelytė. 

Posėdžio sekretorė – Vesta Strelcova. 

Posėdyje dalyvavo Jaunimo reikalų tarybos nariai: Toma Karvelytė, Ina Romanova, Justina 

Micikevičienė, Mindaugas Domarkas, Vainius Samulis, Beata Pavilonytė, Stacie Tamuonytė, Rebeka 

Pešelytė.  

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1.Dėl Biržų rajono jaunimo apdovanojimų nuostatų. 

2.Dėl 2023 m. jaunimo politikos biudžeto planavimo. 

3.Dėl kvietimo atvykti į Panevėžio jaunimo forumą, Panevėžio apskrities jaunimo dirbtuves. 

 

SVARSTYTA 

 

1.Dėl Biržų rajono jaunimo apdovanojimų nuostatų. 

 

KALBĖJO: T. Karvelytė – Jaunimo reikalų tarybos primininke, priminė, kad gruodžio 5 d. yra 

numatyta organizuoti Biržų rajono savivaldybės jaunimo apdovanojimus (toliau – apdovanojimai). 

Pristatė V. Strelcovos – tarybos sekretorės, parengtą aprašą ir paruoštas nominacijas bei prašė bendrai 

nuspręsi kokias nominacijas nusimatome apraše. 

Biržų jaunimo reikalų taryba bendrai nusprendė į Biržų rajono jaunimo apdovanojimuose 

išskirti šias nominacijas: 

• „Metų aktyvistas“ ; 

• ,,Metų jaunimo grupė“ ; 

• ,,Metų jaunimo iniciatyva“;  

• ,,Metų sportininkas“ ; 

• „Metų kūrybiška siela“ ; 

• ,,Metų savanoris“ ; 

• ,,Metų olimpas“ ; 

• ,,Metų jaunimo autoritetas“; 

• ,,Metų jaunimo rėmėjas“.  

T. Karvelytė, JRT pirmininkė, pasiūlė balsuoti dėl 9 išrinktų nominacijų Biržų rajono 

jaunimo apdovanojimuose bei Biržų rajono jaunimo reikalų tarybos jaunimo apdovanojimo nuostatų 

patvirtinimo. 
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NUTARTA: Vienbalsiai nutarta Biržų rajono jaunimo apdovanojus organizuoti su šiomis  

nominacijomis:  

• „Metų aktyvistas“  

• ,,Metų jaunimo grupė“ 

• „Metų jaunimo iniciatyva“;  

• ,,Metų sportininkas“ ; 

• „Metų kūrybiška siela“ ; 

• ,,Metų savanoris“ ; 

• ,,Metų olimpas“ ; 

• ,,Metų jaunimo autoritetas“; 

• ,,Metų jaunimo rėmėjas“  

ir patvirtinti Biržų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos jaunimo apdovanojimų 

nuostatus (priedas 1). 

 

2. Dėl 2023 m. jaunimo politikos biudžeto planavimo. 

 

KALBĖJO: T. Karvelytė informavo, kad Biržų rajono savivaldybės administracija renka  

2023- 2025 metų biudžeto poreikį. Klausė V. Strelcovos, kiek yra numačiusi 2023 m. jaunimo politikos 

vykdymui ir kokioms programos. V. Strelcova sakė, kad yra  pateikusi poreikį 2023 m. 16 500 Eur 

(Jaunimo politikos įgyvendinimo bei jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos skatinimui  

13 000 Eur. Iš jų: 8000 eurų – jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklai skatinti ir 5 000 

eurų – jaunimo politikos įgyvendinimas Savivaldybėje (prevencinė veikla, jaunimo reikalų tarybos, 

moksleivių tarybos veikla, jaunimo renginiai). Taip pat numatyta Savanorišką veiklą organizuojančių 

organizacijų finansavimui 5500 Eur). 

T. Karvelytė priminė apie Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą ir 

siūlė nusimatyti lėšas ir šiais programai.   

T. Karvelytė, JRT pirmininkė, pasiūlė balsuoti dėl pasiūlymo teikimo Biržų rajono savivaldybės 

administracijai dėl Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos įgyvendinimo 

Biržuose. 

NUTARTA: Vienbalsiai nutarta teikti pasiūlymą Biržų rajono savivaldybės administracijai dėl 

Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos įgyvendinimo Biržuose. 

 

3. Dėl kvietimo atvykti į Panevėžio jaunimo forumą, Panevėžio apskrities jaunimo 

dirbtuves. 

 

KALBĖJO: V. Strelcova,  pristatė gautą kvietimą iš Panevėžio miesto jaunimo reikalų 

koordinatoriaus. Kvietime rašoma, kad Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo reikalų taryba 

bendradarbiaudama su Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ rugsėjo 30 d. 12:00 

val. kviečia mūsų savivaldybės 5 jaunimo atstovus dalyvauti Panevėžio jaunimo forume, Panevėžio 

apskrities jaunimo dirbtuvėse. Prašė apsvarstyti pasiūlymą ir apie dalyvavimą informuoti ją iki  

rugsėjo 27 d.  
 

 

Pirmininkė  Toma Karvelytė  
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Sekretorė  Vesta Strelcova 


