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nutarimu Nr. V-1
PANEVĖŽIO JAUNIMO ORGANIZACIJŲ SĄJUNGOS „APSKRITASIS STALAS“ DELEGUOJAMŲ
ASMENŲ Į PANEVĖŽIO JAUNIMO REIKALŲ TARYBĄ
RINKIMO IR ATSKAITOMYBĖS
REGLAMENTAS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ (toliau – PAS) deleguojamų
asmenų į Panevėžio jaunimo reikalų tarybą rinkimo ir atskaitomybės reglamentas (toliau – Reglamentas)
nustato rinkimo ir atskaitomybės procedūras.
2. Panevėžio jaunimo reikalų taryba (toliau – JRT) yra visuomeniniais pagrindais prie Savivaldybės
tarybos veikiantis kolegialus organas, turintis nuolatinės (Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui)
komisijos statusą, įsteigtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Jaunimo politikos
pagrindų įstatymu ir Panevėžio miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentu 1.
3. JRT pariteto principu sudaroma iš Savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo organizacijų
atstovų Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui. Jaunimo organizacijų atstovus į Jaunimo tarybą
deleguoja savivaldybėje veikianti regioninė jaunimo reikalų taryba, t. y. Panevėžio jaunimo organizacijų
sąjunga „Apskritasis stalas“. Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų demokratiniais principais išrinkti ir
deleguoti atstovai turi sudaryti ne mažiau negu pusę Jaunimo tarybos. Jaunimo tarybos narių skaičių nustato
Savivaldybės taryba.2
PAS DELEGUOJAMŲ JRT NARIŲ VEIKLA
4. PAS deleguojamų JRT narių veikla grindžiama kolegialumo, viešumo ir atskaitomybės principais.
5. PAS deleguojamų JRT narių uždavinys – dalyvauti nagrinėjant svarbiausius Panevėžio miesto
savivaldybės jaunimo politikos klausimus ir teikti Panevėžio miesto savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl
jaunimo ir jaunimo organizacijų reikmes atitinkančios Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo politikos
įgyvendinimo.
PAS DELEGUOJAMŲ JRT NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
6. PAS deleguojami JRT nariai, atlikdami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:
6.1. Teikti siūlymus PAS Asamblėjai, Valdybai, Valdybos pirmininkui;
6.2. Inicijuoti darbo ar ekspertų grupių sudarymą, kurios svarstytų Panevėžio miesto
savivaldybės jaunimo politikos klausimus;
6.3. Skleisti visuomenei informaciją apie savo veiklą, organizuoti diskusijas jaunimo politikos
klausimais;
6.4. Svečių teisėmis gali dalyvauti PAS Asamblėjos posėdžiuose, apie tai informavę PAS
Valdybos pirmininką;
6.5. Konsultuotis su PAS Valdyba jaunimo politikos klausimais;
6.6. PAS deleguojami JRT nariai gali turėti kitų teisių, nustatytų kituose teisės aktuose.
7. PAS deleguojamų JRT narių pareigos:
7.1. Dalyvauti JRT narių ir PAS Valdybos ir PAS Valdybos pirmininko bendrai rengiamuose
posėdžiuose;
7.2. Atstovauti ir ginti JRT PAS Asamblėjos bei PAS Valdybos suformuotas pozicijas, jaunimo ir
jaunimo organizacijų interesus;
7.3. Inicijuoti, kelti su jaunimo politika susijusius klausimus;
7.4. Kartą į metus teikti veiklos ataskaitą PAS Valdybai;
7.5. Esant reikalui, įtraukti PAS narių, PAS stebėtojų atstovus ir kitus ekspertus į konkrečių
problemų sprendimą;
7.6. Savo veikloje vadovautis JRT nuostatais ir šiuo Reglamentu.
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DELEGAVIMAS Į JRT
8. PAS atstovus į JRT narius deleguoja PAS Valdyba 3, rinkdama juos slaptu balsavimu dvejiems
metams, bet ne ilgiau kaip dviem kadencijoms iš eilės. Naujai išrinkti JRT nariai pradeda eiti savo pareigas
nuo Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nutarimo dėl JRT sudėties patvirtinimo įsigaliojimo.
9. PAS deleguotas JRT narys tuo pačiu metu negali būti PAS Revizijos komisijos narys.
10.Kandidatas į JRT narius prieš dvi savaites iki PAS Valdybos paskirtos viešų rinkimų dienos PAS
Valdybos skirtam asmeniui turi pateikti:
10.1. gyvenimo aprašymą;
10.2. motyvaciją;
10.3. JRT veiklos viziją;
10.4. ne mažiau kaip vieno PAS nario/stebėtojo rekomendaciją;
10.5. kitus, kandidato nuomone, svarbius dokumentus.
11.JRT nariai gali būti pašalinti iš pareigų dėl negalėjimo ar nesugebėjimo tinkamai atlikti savo
pareigų PAS Valdybos sprendimu, 1/3 narių, PAS Valdybos pirmininko ar Revizijos komisijos iniciatyva.
12.PAS deleguotas JRT narys turi teisę atsistatydinti JRT nuostatų nustatyta tvarka apie tai
informuodamas PAS Pirmininką.
13.Artimiausiame PAS Valdybos posėdyje vietoje atsistatydinusio PAS deleguoto JRT nario yra
renkamas naujas, tam laikui, kuris buvo likęs atsistatydinusiam ar pašalintam PAS deleguotam JRT nariui. Jei
laiko liko mažiau nei pusė kadencijos, ši kadencija neįsiskaičiuoja į 8 punkte numatytą kadencijų skaičių.
JRT NARIŲ SANTYKIS SU PAS VALDYMO IR REVIZIJOS ORGANAIS
14.PAS Valdyba:
14.1. deleguoja (renka) ir atšaukia PAS deleguojamus JRT narius;
14.2. svarsto ir tvirtina PAS deleguotų JRT narių veiklos ataskaitas;
14.3. rekomenduoja PAS deleguotų JRT narių veiklos kryptis;
14.4. tvirtina, keičia ir (ar) pildo šį reglamentą;
15.PAS Nariai ir Stebėtojai turi teisę:
15.1. dalyvauti PAS deleguotų JRT narių inicijuotose renginiuose, darbo grupėse, projektuose ir
programose;
15.2. siūlyti PAS deleguotiems JRT nariams inicijuoti jaunimo organizacijoms aktualių problemų
sprendimą JRT;
15.3. gauti iš PAS deleguotų JRT narių juos dominančią informaciją.
16.PAS Pirmininkas:
16.1. esant poreikiui, organizuoja PAS deleguotų JRT narių ir PAS Valdybos susitikimą. Šio
susitikimo datą, laiką, vietą ir darbotvarkę siūlo PAS Valdybos pirmininkas, pranešdamas
apie tai ne vėliau kaip likus savaitei iki susitikimo;
16.2. inicijuoja įvairias su PAS deleguotų JRT narių veikla susijusias programas ir projektus, kitas
veiklas.
17.Revizijos komisija:
17.1. kontroliuoja PAS deleguotų JRT narių veiklą:
17.1.1. tikrina PAS deleguotų JRT narių veiklos teisėtumą;
17.1.2. tikrina PAS deleguotų JRT narių veiklos tikslingumą;
17.2. esant poreikiui, teikia šio reglamento komentarus;
17.3. kartą per metus PAS Valdybai privalo pateikti praėjusių kalendorinių metų PAS deleguotų
JRT narių veiklos ataskaitos įvertinimą.
JRT NARIŲ ATSKAITOMYBĖ
18.PAS deleguoti JRT nariai yra atskaitingi PAS Valdybai;
19.PAS deleguoti JRT nariai kiekviename PAS Valdybos susirinkime informuoja PAS Valdybos
narius apie JRT veiklą;
20.PAS deleguoti JRT nariai ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus PAS Valdybai teikia veiklos
ataskaitą. PAS Valdybai nepatvirtinus ataskaitos, svarstomas visų PAS deleguotų JRT narių atstatydinimo
klausimas;
21.PAS deleguoti JRT nariai bendrą veiklos ataskaitą privalo pateikti ne vėliau kaip prieš septynias
kalendorines dienas iki PAS pirmininko paskelbto PAS Valdybos posėdžio dienos.
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