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Visaginas

Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos

įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų pavyzdinius

nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. sausio 8

d. įsakymu Nr. A1-4 „Dėl Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų tipinių nuostatų patvirtinimo“ (2020

m. kovo 10 d. įsakymo Nr. A1-208 redakcija), n u s p r e n d ž i a :

Pakeisti Visagino savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatus, patvirtintus Visagino

savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-73 „Dėl Visagino savivaldybės jaunimo

reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“:

1. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3. Jaunimo reikalų taryba sudaroma savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui:

3.1. Savivaldybės jaunimo organizacijų deleguotų atstovų rotacija turi vykti kas 2 metai;

3.2. Savivaldybės administracijos ir (ar) savivaldybės tarybos deleguotų asmenų rotacija

– kas 4 metai.“

2. Pakeisti 25 punktą ir jį išdėstyti taip:

„25. Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas, bendradarbiaudamas su savivaldybės

jaunimo reikalų koordinatoriumi, rengia ir teikia Jaunimo reikalų tarybai posėdžių darbotvarkes,

veiklos planus, ataskaitas.“

Š is sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

Savivaldybės meras   Erlandas Galaguz
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