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BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS JAUNIMO 

APDOVANOJIMŲ NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Biržų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos jaunimo apdovanojimų nuostatai 

(toliau – nuostatai) reglamentuoja Biržų rajono savivaldybės jaunimo, jaunimo ir su jaunimu 

dirbančių organizacijų, fizinių ir juridinių asmenų apdovanojimų (toliau – apdovanojimai) 

organizavimo, kandidatų atrankos, apdovanojimų suteikimo ir nominacijų įteikimo tvarką. 

2. Pagrindinės šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos: 

2.1. jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 m.; 

2.2. kandidatai nominacijai – fiziniai asmenys, fizinių asmenų grupė (komanda, neformali 

jaunimo grupė), juridinis asmuo ar juridinio asmens padalinys, pagal organizatorių patvirtintas 

nominacijas; 

2.3. nominacija – sritis, už kurią siūloma teikti apdovanojimą; 

2.4. nominantas – fizinis asmuo, fizinių asmenų grupė (komanda, neformali jaunimo grupė), 

juridinis asmuo ar juridinio asmens padalinys, atrinkti nominacijai; 

2.5. nugalėtojas – fizinis asmuo, fizinių asmenų grupė (komanda, neformali jaunimo grupė), 

juridinis asmuo ar juridinio asmens padalinys, kuriems skiriamas organizatorių apdovanojimas; 

2.6. nominantų atrankos komisija –  sudaryta  nepriklausoma ekspertinė komisija iš 7 narių. 

Biržų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (toliau – SJRT) narių (3), Biržų rajono 

savivaldybės administracijos atstovų (2), Biržų technologijos ir verslo mokymų centro atstovo ir 

Lietuvos mokinių sąjungos Biržų skyriaus atstovo. Nominantų atrankos komisiją tvirtina Biržų rajono 

savivaldybės administracijos direktorius savo įsakymu. 

3. Apdovanojimų tikslas:  

3.1. skatinti jaunimą nebijoti išsiskirti, kurti, organizuoti, užsiimti pilietiškomis veiklomis, 

sportuoti, siekti mokslo ir žinių pasiekimų; 



3.2. pastebėti ir įvertinti aktyvius ir pilietiškus jaunuolius, kurie savo pasiekimais garsina 

Biržų rajono savivaldybę, prie jaunimo užimtumo skatinimo ir problemų sprendimo labiausiai 

prisidedančius fizinius ir juridinius asmenis.  

4. Pretenduoti gauti apdovanojimą gali: 

4.1. Biržų rajono savivaldybėje gyvenantis ar besimokantis jaunas žmogus, Biržų rajono 

neformali jaunimo grupė/komanda; 

4.2. juridiniai asmenys, registruoti ar savo veiklą vykdantys Biržų rajono savivaldybės 

teritorijoje;  

4.3. į nominaciją „Metų jaunimo autoritetas“ gali pretenduoti ir asmenys nuo 30 m. amžiaus. 

4.4. į ,,Metų jaunimo rėmėjo“ nominaciją gali pretenduoti fiziniai ir juridiniai asmenys ar jų 

grupės, remiantys jaunimą. 

 

II. APDOVANOJIMŲ NOMINACIJOS IR JŲ SKYRIMO TVARKA 

 

5. Apdovanojimai skirstomi į šias nominacijas: 

5.1. „Metų aktyvistas“ – jaunas žmogus, kuris savanoriauja, yra aktyvus, pilietiškas ir 

visuomeniškas;  

5.2. ,,Metų jaunimo grupė“ – nominacija skiriama neformaliai jaunimo grupei ar jaunimo 

organizacijai už didžiausią indėlį į jaunimo užimtumo ir laisvalaikio skatinimą; 

5.3. ,,Metų jaunimo iniciatyva“ – nominacija skiriama projektui, renginiui, judėjimui, kurį 

inicijavo ir įgyvendino jauni žmonės, kuris įtraukė kitus jaunus žmones ir vyko Biržų rajono 

savivaldybėje; 

5.4. ,,Metų sportininkas“ – nominacija skiriama jaunam sportininkui, komandos nariams 

ar visai komandai, garsinančiai Biržų rajono savivaldybę; 

5.5. „Metų kūrybiška siela“ – nominacija skiriama jaunam žmogui ar jaunimo grupei už 

kūrybišką meninę veiklą; 

5.6. ,,Metų savanoris“ – nominacija skiriama jaunam žmogui, kuris atlikdamas savanorišką 

veiklą pasižymi gebėjimu telkti jaunimą, organizuoti, inicijuoti ir įgyvendinti, savo pavyzdžiu 

įkvėpti, paskatinti kitus; 

5.7. ,,Metų olimpas“ – nominacija skiriama jaunam žmogui už pasiektus aukštus 

akademinius rezultatus, užėmusiam aukštas vietas olimpiadose ar panašiuose konkursuose; 

5.8. ,,Metų jaunimo autoritetas“ – nominacija skiriama asmeniui, nebūtinai jaunam 

žmogui, kuris savo pavyzdžiu įkvepia, palaiko jaunimą, daro teigiamą įtaką jaunimo gyvenime, 

skatina pasitikėti savo jėgomis; 



5.9. ,,Metų jaunimo rėmėjas“ – nominacija skiriama fiziniam ar juridiniam asmeniui, 

daugiausia prisidėjusiam remiant jaunimo organizuojamus ar su jaunimu susijusius renginius, 

organizacijų veiklą./ įmonė arba asmuo, kuris neatsisako paremti jaunimo, maloniai bendradarbiauja bei 

skatina aktyvią jaunų žmonių veiklą.  

6. Siūlyti kandidatus konkrečiai nominacijai gali visi Biržų rajono savivaldybės gyventojai, 

neformalios jaunimo grupės, organizacijos. 

6.1. Tas pats asmuo, neformali jaunimo grupė ar organizacija kiekvienai nominacijai gali 

siūlyti tik po vieną kandidatą vienai nominacijai. 

7. Kandidatų nominacijai atranka: 

7.1. I etapas: kandidatus konkrečiai nominacijai kviečiami siūlyti visi Biržų rajono  

savivaldybės gyventojai, neformalios jaunimo grupės, organizacijos. Pasibaigus nustatytam terminui 

atrenkami tik tie kandidatai nominacijai, kurie Biržų miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 

sprendimu atitinka šių apdovanojimų nuostatų keliamus reikalavimus. 

7.2. II etapas: balsavimas. Nominantų vertinimą lemia 50 proc. gyventojų balsavimas 

internetinėje erdvėje, 50 proc. nominantų atrankos komisija. Jei kandidatai surenka vienodą skaičių 

balų, galutinį laimėtoją lemia nominantų atrankos komisija. 

8. Svarstant klausimus dėl kandidatų nominacijai, nominantų apdovanojimų skyrimo, 

posėdžiai yra uždari. 

9. Apdovanojimai įteikiami renginyje, apie kurį informuojama visuomenė ir asmeniškai visi 

nominantai. 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

10. Šie nuostatai gali būti keičiami, tikslinami, pildomi Biržų rajono savivaldybės jaunimo 

reikalų tarybos sprendimu. 

 

 

______________________ 

 

 


