
PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 

JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2022-09-29 Nr. TJ-4 

Pasvalys 

 

Posėdžio data: 2022 m. rugsėjo 29 d. 

Posėdžio pradžia: 14:30 val. 

Posėdžio pabaiga: 15:00 val. 

Dalyvauja nariai: Šarūnas Varna, Žygimantas Matulas, Eglė Vegytė-Anilionė, Viktorija 

Gaspariūnaitė.  

Nedalyvauja nariai:, Kornelija Šulčiūtė, Enrika Budrytė, Gediminas Andrašūnas, Neringa 

Trinskienė.  

Pirmininkas: Šarūnas Varna. 

Sekretorius: Rima Šivickienė. 

 

Posėdyje dalyvauja 4 iš 8 Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos narių, 

posėdis laikomas teisėtu. 

 

Darbotvarkė: 

1.  Dėl paraiškos, gautos ne konkurso būdu pagal Pasvalio rajono jaunimo ir su jaunimu 

dirbančių organizacijų projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašą, vertinimo  

2.  Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl paraiškos, gautos ne konkurso būdu pagal Pasvalio rajono 

jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto 

lėšų tvarkos aprašą, vertinimo  

Kalbėjo: Šarūnas Varna. 

 Gauta viena paraiška ne konkurso būdu pagal Pasvalio rajono jaunimo ir su jaunimu 

dirbančių organizacijų projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašą, kurią siūlau 

įvertinti: 

 
Eil. 

Nr. Reg. Nr. Pareiškėjas Projekto pavadinimas 

Prašomų skirti 

lėšų suma, Eur 

1 ARS-J-1180 

Pasvalio Svalios 

progimnazija 

„Keliaujame Lietuvos 

rašytojų, poetų gyvenimo 

ir kūrybos keliais“ 400 

Viso: 400 

 

NUTARTA. Vienbalsiai nutarta: 

1. Siūloma Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriui skirti lėšas Pasvalio 

Svalios progimnazijos projektui „Keliaujame Lietuvos rašytojų, poetų gyvenimo ir kūrybos keliais“ 

finansuoti – 400 Eur. 

 

 

2. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Kalbėjo: Rima Šivickienė. 

2022-ieji paskelbti Lietuvos ir Europos jaunimo metais. Nacionalinės jaunimo reikalų 

koordinatorių asociacijos ir Lietuvos savivaldybių asociacijos iniciatyva kiekvienoje Lietuvos 



2 

 

savivaldybėje bus pasodinta po vieną Lietuvos jaunimo metams paminėti iš Stelmužės ąžuolo gilės 

išaugintą ąžuoliuką.           

Ąžuoliuko sodinukas į Pasvalį jau parvežtas, su teritorijų planavimo (kraštovaizdžio) 

specialiste aptarta galima jo sodinimo vieta. Rekomenduojama sodinti rugsėjo-spalio mėn. ąžuolyne 

Pasvalyje, netoli Pasvalio sporto mokyklos.  

Gal turite idėjų ar pasiūlymų, su kokiu kitu renginiu būtų galima suderinti ir šio ąžuoliuko 

sodinimą.  

Kalbėjo: Viktorija Gaspariūnaitė. 

Prie ąžuoliuko dar reikės lentelės su QR kodu. 

Kalbėjo: Žygimantas Matulas. 

Galima tą dieną padaryti jaunimo diskusiją apie savivaldą. 

Kalbėjo: Šarūnas Varna. 

Ąžuoliuko sodinimą reikia paderinti su Pasvalio atviro jaunimo centro veiklomis. 

NUTARTA. Vienbalsiai nutarta: 

1. Ąžuoliuko sodinimą organizuoti spalio 19 d., renginio programą derinti su Pasvalio atviro 

jaunimo centru.  

 

 

Pirmininkas      Šarūnas Varna 


