BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOTOLINIO POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2022-04-26 Nr. JT-8
Biržai
Posėdis įvyko – 2022 m. balandžio 25 d.
Posėdžio pirmininkė – Toma Karvelytė.
Posėdžio sekretorė – Ina Romanova.
Posėdyje dalyvavo Jaunimo reikalų tarybos nariai: Dalius Drevinskas, Toma Karvelytė,
Justina Micikevičienė, Marijonas Nemanis, Beata Pavilionytė, Rebeka Pešelytė, Ina Romanova,
Vainius Samulis, Stacie Tamuonytė.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Biržų rajono savivaldybės jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 2019─2022
m. veiklos rėmimo programos 2022 metų finansavimo konkurso paraiškų vertinimo ir finansavimo
paskirstymo.
1. SVARSTYTA. Dėl Biržų rajono savivaldybės jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų
2019─2022 m. veiklos rėmimo programos 2021 metų finansavimo konkurso paraiškų vertinimo ir
finansavimo paskirstymo.
KALBĖJO: JRT pirmininkė Toma Karvelytė pristatė patikslintas paraiškas. Patikslintas
paraiškas pateikė asociacija ,,Sportuok ir progresuok“ projektui ,,Jaunimo tarpusavio tolerancijos
didinimas Biržų rajone“, Biržų jaunimo klubas ,,Žalias!“ projektui ,,PLK konferencija Biržuose
,,Jaunimui“ ir vaizdo klipo jaunimo metams paminėti kūrimas“, Lietuvos evangelikų reformatų
jaunimo draugija ,,Radvila“ projektui ,,Vaikų ir jaunimo stovyklų organizavimas“, patikslinimus
pateikė Biržų jaunimo klubas ,,Regilda“, projektui ,,Bonifacijaus atostogos“.
Toma Karvelytė informavo, kad paraiškos patikslintos nekeičiant projektų sąmatos.
Marijonas Nemanis pastebėjo, kad tikslinga įvertinti paraiškas ir informuoti tiekėjus, kad
pagal skiriamą sumą būtų patikslintos sąmatos.
Dalius Drevinskui pasiūlius nuspręsti, kokia suma turėtų būti skiriama šiai priemonei
įgyvendinti, Toma Karvelytė teigė, kad praeito JRT posėdžio metu paraiškos išreitinguotos ir nutarta
siūlyti teikti pilną prašomą sumą organizacijoms, kurių paraiškos įvertintos geriausiai. Rebeka
Pešelytė papildė, kad vertinant susidurta su neišsamiomis paraiškomis, tad reikalinga iš naujo įvertinti
paraiškas atsižvelgus į organizacijų pateiktus paraiškų papildymus.
NUTARTA. Įvertinti paraiškas ir kito posėdžio metu numatyti finansavimo sumas šiems
projektams: Biržų jaunimo klubo ,,Regilda“ projektui ,,Bonifacijaus atostogos“, Biržų jaunimo klubo
,,Žalias!“ projektui ,,PLK konferencija Biržuose ,,Jaunimui“ ir vaizdo klipo jaunimo metams
paminėti kūrimas“, Jaunimo asociacijos ,,Sportuok ir progresuok“ projektui ,,Jaunimo tarpusavio
tolerancijos didinimas Biržų rajone“, Lietuvos evangelikų reformatų jaunimo draugijos ,,Radvila“
projektui ,,Vaikų ir jaunimo stovyklų organizavimas“.
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