BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
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Biržai
Posėdis įvyko – 2022 m. balandžio 5 d.
Posėdžio pirmininkė – Toma Karvelytė.
Posėdžio sekretorė – Vesta Strelcova.
Posėdyje dalyvavo Jaunimo reikalų tarybos nariai: Toma Karvelytė, Ina Romanova,
Marijonas Nemanis, Justina Micikevičienė, Mantas Visockas, Vainius Samulis, Stacie Tamuonytė
Svečiai:
Audronė Garšvaitė
–
Biržų
rajono
savivaldybės
mero pavaduotoja,
Viktorija Gasparavičiūtė – VšĮ „Socialinė iniciatyva“ direktorė.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl AJOT modelio įgyvendinimo pristatymo ir problemos iškėlimo.
2. Dėl mobilaus darbo su jaunimo ataskaitos pristatymo 2021 metais ir 2022 metų planai
(pranešėjas VšĮ Socialinė iniciatyva).
SVARSTYTA
1. Dėl AJOT modelio įgyvendinimo pristatymo ir problemos iškėlimas.
KALBĖJO: T. Karvelytė, JRT pirmininkė, priminė JRT nariams, kad Biržų JRT įsitraukia į
pilotini Panevėžio apskrities jaunimo organizacijų tarybos modelio kūrimo projektą. Šio projekto
tikslas – vienyti. stiprinti SJOT ir SJRT jaunio atstovus bei atstovauti jauniems žmonėms apskrities
lygmeniu. Pirmininkė prašė JRT narių išsigryninti problemą, kurią būtų galima spręsti šio pilotinio
projekto metu, bei nepamiršti atlikto 2021 m. jaunimo problematikos tyrimo ataskaitos.
M. Visockas iškėlė jaunimo politikos formavimo problemą.
M. Nemanis įžvelgė jaunimo lyderių ugdymo problemą.
V. Samulis – jaunimo motyvacijos praradimą, pasyvumą bei pritarė, kad nėra ugdomi jaunimo
lyderiai.
J. Micikevičienė – iškėlė jaunimo ugdymo bei iniciatyvų trūkumo problemą.
I. Romanova – jaunimo ugdymo problemą, bei pabrėžia, kad geriausias jaunimo lyderių
ugdymas vyktų, jei juos motyvuotų bendraamžis, jaunimas.
S. Tamuonytė – pritarė jaunimo lyderių ugdymo problemai bei iškėlę jaunimo laisvalaikio
praleidimo būdų stoką Vabalninko mieste.
T. Karvelytė apibendrino visų JRT narių išsakytą nuomonė ir siūlė, kad nuo Biržų rajono
jaunimo reikalų tarybos būtų iškelta problema susijusi su jaunimo politikos formavimu, jaunų lyderių
ir jaunimo motyvacijos ugdymu, kurie paskatintų įvairesnių veiklų atsiradimą jaunimui.
NUTARTA: Nuo Biržų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos, AJOT susirinkimo
metu, iškelti išgrynintą jaunimo politikos, jaunų lyderių ir jaunimo motyvacijos ugdymą, kurie
paskatintų įvairesnių veiklų atsiradimą jaunimui.

2.
Dėl mobilaus darbo su jaunimo
2022 metų planai.

ataskaitos pristatymo 2021 metais ir

KALBĖJO: V. Gasparavičiūtė, JRT svečias. pristatė Biržų JRT nariams 2021 metais vykdyto
mobilaus darbo su jaunimu Biržų rajone ataskaitą ir aptarė 2022 metų mobilaus darbo su jaunimu
Biržų rajone vykdymo planą (pranešimas prieduose).
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