BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ
TARYBOS NUOTOLINIO POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2022-02-03 Nr. JT-1
Biržai
Posėdis įvyko – 2022 m. vasario 1 d.
Posėdžio pirmininkė – Toma Karvelytė.
Posėdžio sekretorė – Vesta Strelcova.
Posėdyje dalyvavo Jaunimo reikalų tarybos nariai: Dalius Drevinskas, Justina Micikevičienė,
Toma Karvelytė, Beata Pavilionytė, Rebeka Pešelytė, Ingeborga Pešelytė, Ina Romanova, Stacie
Tamonytė, Svečias: Audronė Garšvaitė – Biržų rajono savivaldybės mero pavaduotoja.
DARBOTVARKĖ:
1.Dėl. Biržų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2021 m ataskaitos pritarimo.
2. Dėl 2022 m. Biržų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos plano pritarimo.
3. Dėl Biržų rajono savivaldybės jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 2019−2022 m. veiklos
rėmimo programa 2022 m. konkurso skelbimo ir finansavimo.
4. Dėl 2022 m. jaunimo savanoriškos tarnybos finansavimo.
5. Dėl jaunimo metų ambasadoriaus pasiūlymo ir 2022 m. jaunimui skirtų renginių.
6. Dėl mobilaus darbo vykdymo Biržų rajone.

SVARSTYTA.
1.

Dėl. Biržų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2021 m ataskaitos pritarimo.

KALBĖJO: Toma Karvelytė, JRT tarybos pirmininkė, pristatė Biržų rajono savivaldybės
jaunimo reikalų tarybos 2021 m ataskaitą. Patikslinto kodėl neįvykdytos 2021 m. suplanuotos veiklos.
Pasidžiaugė, kad praėjusieji metai buvo ganėtinai aktyvūs. Taip pat JRT nariams priminė, kad reikia
įvertinti praėjusių metų veiklą pagal jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktorius 2019 m. gegužės 6 d. Nr. 2v-105 (1.4) įsakymą „Dėl savivaldybių jaunimo
reikalų tarybų veiklos organizavimo ir vertinimo rekomendacijų patvirtinimo“.
NUTARTA: posėdžio sekretorė, jaunimo reikalų koordinatorė, išsiųs JRT nariams vertinimo
anketas ir kito posėdžio metu, JRT nariai įvertins 2021 m. Biržų jaunimo reikalų tarybos veiklą ir
balsuos dėl Biržų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2021 m ataskaitos pritarimo.
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2.

SVARSTYTA. Dėl Biržų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2022 m. veiklos

plano pritarimo
KALBĖJO: T. Karvelytė sakė, šiais metais rengiant 2022 m. JRT veiklos plano projektą jį
labiau sukonkretino ir papildė tam tikromis veiklomis ir pridėjo rezultatų siekiamus pokyčius.
Minėjo, kad šiais metais būtų patogiau iš anksto susidaryti aptariamų klausimų sąrašą, taip
palengvinant JRT veiklą. Pristatė keletą temų, kurios jau yra numatytos pagal gautus raštus ir
planuojamus skelbti konkursus.
Kiti JRT nariai neišsakė daugiau temų, kurias būtų galima apsvarstyti JRT posėdžiuose.
T. Karvelytė siūlė balsuoti dėl 2022 m. Biržų rajono savivaldybės jaunimo reikalų
tarybos plano pritarimo. Planas patvirtintas bendru sutarimu.
NUTARTA: Patvirtinti 2022 m. Biržų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos planą
bendru sutarimu (1-as PRIEDAS).
3.

SVARSTYTA. Dėl Biržų rajono savivaldybės jaunimo ir su jaunimu dirbančių

organizacijų 2019−2022 m. veiklos rėmimo programa 2022 m. konkurso skelbimo ir finansavimo.
KALBĖJO: T. Karvelytė priminė, kad praėjusiais metais pagal šią programą buvo finansuoti
7 projektai ir JRT pasiūlė projektų rašymo prioritetinės temas. Šiais metais vėl reikia nusimatyti datą,
kada jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos galės teikti projektinės paraiškas į šią programą
ir naujus projekto rašymo prioritetus.
V. Strelcovą patikslino, kad praėjusiais metais projektų paraiškos buvo priimamos nuo
kovo 8 d. iki balandžio 8 d.
T. Karvelytė toliau tęsė ir siūlė tokius konkurso rašymo prioritetus: veiklos skirtos jaunimo
metams paminėti, veiklos, mažinančios COVID-19 pandemijos sukeltas pasekmes jaunimui.
A. Garšvaitė siūlė atsižvelgti į 2021 m. atliktą jaunimo problematikos tyrimą ir iš jo ataskaitos
išskirti keletą prioritetų.
T. Karvelytė kalbėjo, kad vykdant šį tyrimą, jai teko analizuoti dalį, kuri susijusi su jaunimo
pilietinio ir politiniu aktyvumu. Tyrimas atskleidė, kad jis yra žemas. Taip pat, iš tyrimo pamatė, kad
didelė problema yra patyčios mokykloje. Jos manymu, šio temos, taip pat gali tapti prioritetinėmis
dėl projektų rašymo. Pirmininkė klausinėjo JRT narių, gal dar kas mato ir nori pasiūlyti prioritetinių
temų?
R.Pešelytė sakė, kad šie metai yra ne tik jaunimo metai paskelbti bet ir savanorystės metais.
Galėtume išskirti prioritetus susijusius su 2022 metais ir juos akcentuoti. Taip pat, pritarė idėjai, kad
reikia išsianalizuoti jaunimo problematikos tyrimą ir išskirti tuos prioritetus, kuriuose matosi
pagrindinės problemos ir jas galėtumėme spręsti pateikiant projektų rašymo prioritetus.
T. Karvelytė siūlė šį klausimą nukelti į kitą posėdį, kada visi JRT nariais bus išanalizavę
jaunimo problematikos tyrimo ataskaitą ir pasiruošę pasiūlymus ar kokias idėjas iš kurių būtų galima
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formuluoti projektų rašymo prioritetus. Pirmininkė tikisi, kad kito posėdžio metu bus pasiūlytos 3-4
prioritetinės temos ir turint prioritetus bus galima nustatyti paraiškų priėmimo datą.
NUTARTA: Kito posėdžio metu nustatyti projektų rašymo prioritetus ir paraiškų priėmimo
datas dėl Biržų rajono savivaldybės jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 2019−2022 m.
veiklos rėmimo programos 2022 m. įgyvendinimo. Bendru sutarimu.
4.

SVARSTYTA. 2022 m.. jaunimo savanoriškos tarnybos finansavimas.

Nuo klausimo svarstymo nusišalino Rebeka Pešelytė ir Stacie Tamonytė.
KALBĖJO: V.Strelcova sakė, kad 2022 m. pradžioje JRD Biržų r. nėra skyrės finansavimo
naujiems JST savanoriams, kitą pusmetį planuojama skirti finansavimą 2 JST savanoriams. Šiuo
metu šioje programoje yra užsiregistravę 6 jaunuoliai, kurie laukia, kada galės pradėti dalyvauti JST
programoje. Biržų rajono savivaldybės administracijos 2022-2025 metų strateginio veiklos
plane numatyta, kad 2022 metais šia programa pasinaudos 8 savanoriai, tačiau norėtųsi, kad šia
programa pasinaudotų ir daugiau jaunuolių. JRT tarybai reikia numatyti kiek būtų galima skirti lėšų
iš jaunimo politikos šiai programai įgyvendinti. Šiuo metu visam jaunimo politikos įgyvendinimui
yra skirta 12 000 Eur. V. Strelcova aptarė ir JST vieno savanorio vieno mėnesio vykdymo išlaidas.
Šiuo metų JRD jas įvertinęs yra 58 Eur, tačiau norima didinti įkainį iki beveik 90 Eur. Jei norima
vykdyti šią programą ir šiais metais pirkti paslaugą iš SVO, kai praėjusiais metais, tai reikia numatyti
finansavimą kuo greičiau, kad būtų galima sutaupyti biudžeto lėšų.
Paprašius R. Pešelytė papildė ir patikslino informaciją: -, kad JRD JST programai lėšas skirs
kitą pusmetį, bet paaiškino kodėl šį pusmetį Biržų rajonui nėra skirtas finansavimas dėl šios
programos vykdymo.
T. Karvelytė, JRT pirmininkė klausė V. Strelcovos kiek iš jaunimo politikos eilutės reikėtų
numatyti lėšų JST programos vykdymui.
V.Strelcova patikslino, kad Biržų rajono savivaldybės administracijos 2022-2025 metų
strateginio veiklos plane numatyta 8 svanoriai ir jei vykdyti šį planą, JST reiktų skirti 2784 Eur
(8 savanoriai x 58 Eur x 6 mėn), o jei numatyti 10 savanorių vykdant 2022 m. Biržų rajono
savivaldybės jaunimo reikalų tarybos planą, tai iš jaunimo politikos reikėtų numatyti 3480 Eur
(10 savanorių x 58Eur x 6 mėn).
T. Karvelytė siūlė JRT nariams balsuoti už siūlymą numatyti lėšas iš jaunimo politikos
biudžeto dėl 10 savanorių veiklos finansavimo.
Šiam pasiūlymui PRITARĖ Dalius Drevinskas, Justina Micikevičienė, Toma Karvelytė,
Beata Pavilionytė, Ingeborga Pešelytė, Ina Romanova.
NUTARTA: Rekomenduoti, Biržų rajono savivaldybės administracijai iš jaunimo politikos
numatyti lėšas, dėl 10 savanorių veiklos vykdant 2022 m.. jaunimo savanoriškos tarnybos
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finansavimą pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos Biržų rajono savivaldybėje finansavimo tvarkos
aprašo 6.3 punktą.
5.

Dėl jaunimo metų organizuojamų renginių idėjos, ambasadoriaus pasiūlymo.

KALBĖJO: V.Strelcova sakė, kad šie metai yra ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje
paskelbti jaunimo metais. Šių metų proga JRD nori suburti jaunimo ambasadorių tinklą Lietuvoje ir
iš kiekvienos savivaldybės ieško iki 5 jaunimo ambasadorių. Šie ambasadoriai turės savo
atstovaujamoje savivaldybėje reprezentuoti jaunimo metus. Jie galės organizuoti įvairias jaunimui
patrauklias veiklas, ar tiesiog prisidėti prie idėjų įgyvendinimo. Skleisti informaciją susijusią su
jaunimo metais per socialinius tinklus. Taip pat, supažindino su M.Visocko renginio idėja, kad jis
siūlė, šiais metai organizuoti jaunimo apdovanojimus. Tokio pobūdžio apdovanojimai Biržų rajone,
kaip ir nebuvo niekada organizuojami.
T. Karvelytė išsakė ir savo idėją, kad jaunimo dienos proga suorganizuoti Biržų pilies
teritorijoje baltą pikniką su diskusijomis, su filmu po atviru dangumi ar kitomis veiklomis.
A. Garšvaitė siūlė renginį integruoti į miesto šventės renginius, nes jei daryti renginį rugpjūčio
12 d. gali būti, kad Biržiečiai bus pavargę po miesto šventės ir į šį renginį gali susirinkti labai mažai
žmonių.
R. Pešelytė paminėjo, kad šiais metais kartu su jaunuoliais teiks projektą į Europos Sąjungos
jaunimo rėmimo programą „Europos solidarumo korpusą“. Vienas iš projekto veiklų bus filmai po
atviru dangumi ir siūlė prisidėti prie jaunimo renginio per miesto šventę su filmu, taip prisidedant ir
sumažinant miesto šventės išlaidas.
V. Strelcova klausė JRT narių, gal kas norėtų tapti jaunimo ambasadoriumi? Patikslino, kad
JRK ir AJC darbuotojai negali būti jaunimo metų ambasadoriais, nes tiesiogiai dirba su jaunimu.
Toma Karvelytė ir Stace Tamonytė sutiko būti Biržų rajono jaunimo metų ambasadorėmis.
T. Karvelytė pasiūlė V.Strelcovai išsiųsti kvietimą tapti jaunimo ambasadoriumi el. paštu
jaunimo organizacijoms, kaimo bendruomenių sąjungai. Tikėtina, kad iš šių organizacijų dar atsirastų
jaunuolių, kurie norėtų pati jaunimo metų ambasadoriais. Taip pat, apžvelgė idėją dėl jaunimo
apdovanojimų. Kalbėjo, kad reikia pasiruošti nuostatus, programą ir susipažinti su kitų rajonų
patirtimi bei numatyti lėšas renginio išlaidoms padengti.
T. Karvelytė siūlė JRT nariams pritarti, kad iš JRT bus deleguojama T. Karvelytė ir
S. Tamonytė į jaunimo metų ambasadoriais.
NUTARTA: vienbalsiai pritarta, kad T. Karvelytė ir S. Tamonytė bus deleguojamos tapti
jaunimo metų ambasadorėmis.
T. Karvelytė siūlė kitą balsavimą, dėl jaunimo apdovanojimų organizavimo, ir kad iki kovo
mėnesio posėdžio bus parengti preliminarius jaunimo apdovanojimo organizavimo tvarkos aprašas.
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NUTARTA: Vienbalsiai nutarta, kad bus organizuojami jaunimo apdovanojimai ir iki kovo
mėnesio bus parengti preliminarūs renginio tvarkos aprašas.
6. Dėl mobilaus darbo vykdymo Biržų rajone aptarimo.
T. Karvelytė supažindino su VšĮ Socialinės iniciatyvos gautu raštu ir kad jame prašo Biržų
rajono savivaldybės administracijos papildomo finansavimo dėl Biržų rajone 2022 m. vyksiančio
mobilaus darbo. Taip pat minėjo, kad vasario mėnesį planuojamas susitikimas su įstaigos atstovais,
kur bus pristatyta ataskaitą už 2021 m. Biržų rajone vykdytą mobilų.darbą su jaunimu ir aptartas
mobilaus darbo vykdymo strategija, nes kiek žinoma, kad šiais metais Biržų švietimo pagalbos
tarnybos Atviras jaunimo centras JRD rengs projektą dėl mobilaus darbo vykdymo Biržų rajone.
R. Pešelytė sakė, kad VšĮ Socialinė iniciatyva gavo pilną finansavimą dėl Biržų rajone
vykdomo mobilaus darbo. Taip pat, anksčiau teikiant mobilaus darbo projektą JRD reikėdavo
savivaldybei papildomai prisidėti prie projekto, kad būtų didesnė galimybę laimėti projektą, o šiais
metais, dėl padidinto projektų finansavimo, nebereikia savivaldybėms papildomai finansuoti. Siūlė
pasidomėti kokioms veikloms prašo papildomo finansavimo ir kad jas pagrįstų, taip apsidraudžiant,
ir kad nebūtų piktnaudžiaujama iš švaistomos biudžeto lėšos.
A. Garšvaitė priminė, kad Biržų rajono savivaldybės biudžete nėra numatytos lėšos mobilaus
darbo vykdymui.

Pirmininkė

Toma Karvelytė

Sekretorė

Vesta Strelcova

