JONISKIO RAJONO SA VIV ALDYBES JAUNIMO REIKALTJ TAR YBOS
POSEDZIO PROTOKOLAS
20 17-03-09 Nr. JP-3
Joni skis
Posedi s ivyko 20 17-03-09 14.30 val. Joniskio r. savivaldybes mero pavaduotojos kabinete.
Posedzio pirmininke - Vaida Aleknaviciene.
Posedzio sekretore - Vilma Bartasiene.
Dalyvavo: Vaida Aleknaviciene, Vilma Bartasiene, Daina Armonaviciene, Romas Sperski s
Darbotvarke:
1. Del savivaldybes tarybai teikiam4 sprendimo proj ekt4 ,,Del jaunimo politikos
koncepcij os pakeitimo" ir ,,Joniskio rajono savivaldybes jaunimo reikal4 tarybos nuostat4
patvirtinimo" (nauja redakcija) suderinimo.
I . SY ARSTYTA. Del savivaldybes tarybai teikiam4_ sprend imo projekt4. ,,De l jaunimo politikos koncepcijos

pakei :imo" ir ,,Joniskio rajono savivaldybes jaunimo reikal4. tarybos nuostat4. patvirtinimo"
(nauja redakcija ) suderinimo.
Vilma Bartasiene informavo, kad Joniskio rajono savivaldybes admini stracijos darbo grupes
korupcijos pasireiskimo tikimybei nustatyti finansines paramos nevyriausybinems organizacijoms,
jaunimo organizacijoms ir neformalioms grupems teikimo srityje 20 16 m. rugsejo 23 d. Nr. (3.5)
IL-9 J 8 atliktos analizes ir vertinimo aprasymo 6 siUlymas ,,pakeisti Joniskio rajono savivaldybes
jaunimo politikos koncepcijos 14, 25, 26 ir 27 punktus ir vietoj ,,savivaldybes administracijos
jaunimo reikal4 koordinatoriaus" irasyti ,,savivaldybes jaunimo reikal4 koordinatorius", todel
j i teikia savivaldybes tarybai sprendimo projekt'l pakeisti rajono savivaldybes tarybos 201 2 m.
vasario 15 d. sprendim'l Nr. T-25 ,,Del Joniskio rajono savivaldybesjaunimo politikos koncepcij os
patvirtinimo" 14, 25, 26 ir 27 punktus ir vietoj ,,savivaldybes administracijos jaunimo reikal4
koordinatoriaus" irasyti ,,savivaldybes jaunimo reikal4 koordinatorius". Savivaldybeje nera
savi\aldybes administracij os j aunimo reikal4 koordinatoriaus pareigybes. Taip pat mano, kad
tikslinga papildyti kitus punktus
Pakeisti Joniskio rajono savivaldybes tarybos 20 12 m. vasario 15 d. sprendim<l_Nr. T-25
,, Del Joniskio rajono savivaldybes jaunimo politikos koncepcijos patvirtinimo" :
1. 14, 25, 26 ir 27 punktuose isbraukti fodi ,,admini stracijos";
2. 4. 3 ir 4.4 papunkcius isdestyti taip:
,,4.3. Savivaldybes institucijos skatina ir remia nevyriausybines jaunimo organizacij as,
neformalias jaunimo grupes ir su jaunimu dirbancias istaigas, prisidedancias prie jaunimo interes4_,
pore·ki4 ir problem4 sprendimo ir savivaldybes jaunimo politikos tiksltt igyvendinimo;
4.4. Jaunimo organizacijoms, nefo rmalioms jaunimo grupems ir su jaunimu dirbantiems
centrams sudaromos s<l_lygos daryti itak<l_ Joniski o rajono savivaldybes j aunimo politikai ir j <l_
igyv·~ndinan t";
3. 7.4 papunkti isdestyti taip:
,, 7.4. Sudaryti palankias s<l_lygas nuosekliai, kokybiskai jaunimo ir su jaunimu dirbanci4
orga1izacij4, neformalitt grupi4 ir su jaunimu dirbanci4 centr4 veiklai pletoti, siekiant jaunimo
teisi1! apsaugos igyvendinimo, skatinti rajono gyventoj4 pilietiskumq, iniciatyvum'l ir verslumq,
didiclnti jaunimo iniciatyvum<l_ ir dalyvavim<l_ Joniski o raj ono gyvenime";
4. 9.9 papunkti isdestyti taip:
,,9.9. bendravimo ir bendradarbiavimo - savivaldybes jaunimo organizacijos, neformali os
grupes ir S U j aunimu dirbantys centrai bendrauja ir bendradarbiauja SU Lietuvos ir uzsienio jaunimo
organizacij omis, valstybes ir savivaldybes institucijomis, istaigomis, kitais fiziniais ir juridiniais
asmc111m1s;
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5. 16.1. papunkti isdestyti taip:
,, 16.1. uztikrint\.l, kad kiekvienas j a unaS zmogus turetl! iygias SU kitais zmonemi s teises ir
nebut1! diskriminuojamas de! savo, tevl! ar kit4 j o seimos nari 4 pagal istatymq_ lyties, amziaus,
tautyl: es, rases, kalbos, kilmes, tikejimo, isitikinim4 ar pazilin!, priklausomy bes politinems
partij om s ir visuome ninems o rganizacij oms, pilietybes ir socialines, turtines, santuokines ar
seimynines padeties, seksualines orientacij os, sveikatos bukles ar kit4 aplinkybi 4" ;
6. 16.4. papunkti isdestyti taip:
,, 16.4. kurt4 ir gerint4j a unimui palanki 'l infrastruktlir'l, atvir4jaunimui erdvi4, centr4 tinkl'l,
tolygiai ispletot'l_ savivaldybes gyvenamosiose terito rijose, miestuose ir raj ono pakrasciuose,
socialinese aplinkose, prieinamose j auniems zmonems";
7. 16.9, 16. 10 papunkcius isdestyti taip:
,, 16.9. sudaryt4 s'l_lygas jaunimo po litikos kl ausimais kelti kompetencij 'l ir kvalifikac ijq;
16. 10. sudarytl! s'l_lygas j aunimo garantij4 iniciatyvoms ir savanoriskai veiklai."
Taip pat V ilma Bartasiene in fo rmavo, kad rengia dar vien'l_ sprendimo projekt(\_ de!
saviv:ildybes j aunimo re ikall! tarybos naujl! nuostat4. Proj ekto rengim'l_ leme Joniskio rajono
saviv:ildybes admini strac ij os darbo grupes korupcij os pasireiskimo tik imybei nustatyti finansines
param os nevyria usybinems organizacij om s, jaunimo organizacij oms ir neformalioms grupems
teikir:io srityj e 201 6 m. rugsej o 23 d. Nr. (3 .5) lL-9 18 atliktos analizes ir vertinimo aprasymo 7 ir 8
sililym ai:
7.1. ,, inicijuo ti Joniskio raj ono savivaldy bes j aunimo reikall! tarybos nuostat4 pakeitim'l_ ir
j uose issamiai reglamentuoti savivaldybes j aunimo reikall! tarybos darbo tvark'l_ ir panaikinti
nuos1at'l, kad savivaldybes jaunimo reikal4 taryba posed zio metu dar turi pasitvirtinti atskir'l_ darbo
regla ment'l_";
7.2. ,,siekiant isvengti, kad sprendimus priimt4 savivaldybes j aunimo re ikal4 tarybos nari4
mail.ma, siu loma pakeisti Joniskio raj o no savivaldybes jaunimo reikal4 tarybos nuostatl! 15 punkt'l
ir vietoj e fodz il! ,,ne mazia u kaip puse" irasyti fodzius ,,ne maziau kai p 2/3" ;
8. 1 ., kartu su Joniskio raj ono savivaldy bes j aunimo reikall! tary bos nuostat4 pakeitimu
inicijuoti Joniskio raj ono savi valdybes tary bos 2009 m. g ruo dzio 17 d. sprendimo N r. T-279 ,,Del
Joni ~ kio raj ono savivaldybes jaunimo reikal4 tarybos sudarymo ir jos nuostat4 patv irtinimo" 1
punk to pripazinim'l_ netekusiu galios ir paskelbti ji Te ises akt4 registre (S is punktas panaikintas
20 11-05-26 N r. T -98);
8. 2. ,,Joniskio raj ono svetaineje ( www.joni skis.lt) skiltyje ,,NVO ir jaunimas" paskelbti
visu~ galiojancius teises aktus, kurie reglamentuoj a nevyriausybini 4 o rgan izac ijl!., jaunimo
organizacij l! ir neformali 4 grupi4 finansavim'l ir info rmacij q_ apie savivaldybes teritorijoje
veikianc ias nevyriausybines o rganizacijas." T aigi bus teikiam as savivaldy bes tarybai:
1. Patvirtinti Joniskio rajo no savivaldybes j aunimo reikall! tarybos nuostatus (nauja
redakcij a).
2 . P ripazinti netekusiu galios Joni skio raj ono savivaldybes tarybos 2009 m. gruod zio 17 d.
sprendim'l N r. T-279 ,,Del Joniskio raj o no savivaldy bes jaunimo reikal4 tarybos sudarymo ir
nuostat4 patvirtin imo" su visais pakeitimais ir papildymais.
NU~.P RE;:ST A:

1. Suderinti teikiamus savivaldybes tarybai sprendimo proj ektus ,, Del j aunimo po litikos
koncepcijos pakeitimo" ir ,,Joniskio rajono sav ivaldybesjaunimo reikall! tarybos nuostatl!
patv irtinimo" (nauj a redakcija).
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