
 

 

 

           

 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

S P R E N D I M AS 

 

DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 

SUDĖTIES PATVIRTINIMO 
 

2019 m. sausio 25 d. Nr. TS-8 

Rokiškis 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 

15 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo 8 straipsnio 3 

dalimi ir atsižvelgdama į Rokiškio jaunimo organizacijų sąjungos ,,Apvalus stalas“ 2018 m. 

gruodžio 5 d. raštą Nr. AS/DS-2018/22 ,,Dėl atstovų delegavimo į Jaunimo reikalų tarybą”, 2019 m. 

sausio 8 d. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. AV-15 ,,Dėl 

Vilmos Mečiukonienės delegavimo į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų 

tarybą“, Rokiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti Rokiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėtį nauja redakcija: 

Inga Tidikienė – Rokiškio rajono savivaldybės mero patarėja, Jaunimo reikalų tarybos 

pirmininkė; 

Birutė Bagdonienė – Rokiškio jaunimo nevyriausybinių organizacijų sąjungos „Apvalus 

stalas“ prezidentė, Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotoja; 

Tadas Barauskas –  Rokiškio rajono savivaldybės tarybos narys;  

Algis Kazulėnas – Rokiškio rajono savivaldybės tarybos narys; 

Brigita Čeponytė – Rokiškio jaunimo nevyriausybinių organizacijų sąjungos „Apvalus 

stalas“ savanorė; 

Ernestas Jasiūnas – Rokiškio jaunimo nevyriausybinių organizacijų sąjungos „Apvalus 

stalas“ savanoris; 

Akvilė Juodelytė – Rokiškio jaunimo nevyriausybinių organizacijų sąjungos „Apvalus 

stalas“ savanorė; 

Greta Straigytė – Rokiškio jaunimo nevyriausybinių organizacijų sąjungos „Apvalus 

stalas“ savanorė. 

Violeta Kazlauskienė – Rokiškio jaunimo nevyriausybinių organizacijų sąjungos „Apvalus 

stalas“ valdybos narė; 

Janina Komkienė – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė; 

Aurimas Laužadis  – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas; 

Vilma Mečiukonienė – Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriaus 

vyriausioji specialistė. 

2. Pripažinti netekusiu galios Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 19 d. 

sprendimą Nr. TS-12.175 ,,Dėl Rokiškio rajono jaunimo reikalų komisijos sudarymo“, 2018 m. 

sausio 23 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Rokiškio rajono jaunimo reikalų tarybos, veikiančios pagal 

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. TS-5.104 patvirtintus 

nuostatus, sudėties patvirtinimo“ 1 punktą. 

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų 

komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų 

nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.  
 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas      Stanislovas Dambrauskas  

 

 

Gediminas Kriovė 


