Lietuvos jaunimo organizacijų taryba
Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos deleguojamų Jaunimo reikalų tarybos narių rinkimo ir
atskaitomybės reglamentas
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šis reglamentas nustato Jaunimo reikalų tarybos narių, deleguojamų Lietuvos jaunimo
organizacijų tarybos, rinkimo ir atskaitomybės procedūras bei kitas, su Lietuvos jaunimo organizacijų
tarybos deleguojamų Jaunimo reikalų tarybos narių veikla, susijusias procedūras.
1.2. Jaunimo reikalų taryba – visuomeninė patariamoji institucija, vadovaujantis lygybės principu
sudaroma iš valstybės institucijų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos jaunimo organizacijų
tarybos ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos deleguotų atstovų. Jaunimo reikalų taryba nagrinėja su
jaunimo politika Lietuvos Respublikoje susijusius klausimus ir teikia Lietuvos Respublikos
Vyriausybei, ministerijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms pasiūlymus
dėl jaunimo politikos, jos įgyvendinimo, jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių finansavimo
prioritetų, bendradarbiavimo su užsienio lietuvių jaunimo organizacijomis, su jaunimo politikos
įgyvendinimu susijusių teisės aktų projektų.
1.3. Šiame reglamente vartojami trumpiniai:
1.3.1. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba – LiJOT;
1.3.2. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos narių susirinkimas, turintis visas visuotinio narių
susirinkimo teises – Asamblėja;
1.3.3. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas – Prezidentas;
1.3.4. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos valdyba – Valdyba;
1.3.5. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos deleguotas Jaunimo reikalų tarybos narys – LiJOT
deleguotas JRT narys;
1.3.6. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos kontrolės komisija – Kontrolės komisija;
1.3.7. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos kontrolės komisijos pirmininkas – Kontrolės komisijos
pirmininkas;
1.3.8. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos narys – Narys;
1.3.9. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos stebėtojas – Stebėtojas;
1.3.10. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos įstatai – Įstatai;
1.3.11. Jaunimo reikalų taryba – JRT;
1.3.12. Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – JRD.
1.4. Šį reglamentą 1/5 Narių, Valdybos, Prezidento ar Kontrolės komisijos teikimu tvirtina ir/ar keičia
Asamblėja Įstatų nustatyta tvarka.
2. LiJOT deleguojamų Jaunimo reikalų tarybos narių veikla
2.1. LiJOT deleguojamų JRT narių veikla grindžiama kolegialumo, viešumo, atskaitomybės ir
atsakomybės principais.
2.2. LiJOT deleguojamų JRT narių uždavinys – dalyvauti JRT ir LiJOT veikloje nagrinėjant su
jaunimo politika Lietuvos Respublikoje susijusius klausimus ir teikiant Lietuvos Respublikos
Vyriausybei, ministerijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms pasiūlymus
dėl jaunimo politikos, jos įgyvendinimo, jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių finansavimo
prioritetų, bendradarbiavimo su užsienio lietuvių jaunimo organizacijomis, su jaunimo politikos
įgyvendinimu susijusių teisės aktų projektų.

3. LiJOT deleguojamų Jaunimo reikalų tarybos narių teisės ir pareigos:
3.1. LiJOT deleguojami JRT nariai, atlikdami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:
3.1.1. teikti pasiūlymus Asamblėjai, Valdybai, Prezidentui;
3.1.2. inicijuoti darbo grupių sudarymą, kurios svarstytų jaunimo politikos klausimus ir teiktų išvadas
ir/ar rekomendacijas;
3.1.3. Informuoti visuomenę apie savo veiklą ir organizuoti diskusijas jaunimo politikos klausimais.
3.1.4. svečių teisėmis dalyvauti Asamblėjoje ir kituose LiJOT renginiuose, apie tai informavę
Prezidentą;
3.1.5. konsultuotis su Valdyba jaunimo politikos klausimais;
3.1.6. LiJOT deleguojami JRT nariai gali turėti kitų teisių, nustatytų LiJOT veiklą
reglamentuojančiuose dokumentuose ir kituose teisės aktuose.
3.2. LiJOT deleguotų JRT narių pareigos:
3.2.1. dalyvauti JRT narių ir Valdybos ar Prezidento rengiamuose išplėstiniuose posėdžiuose ar
pasitarimuose;
3.2.2. atstovauti ir ginti Asamblėjos ir/ar Valdybos suformuotas pozicijas, jaunimo ir jaunimo
organizacijų interesus JRT;
3.2.3. inicijuoti su jaunimo politika susijusių klausimų svarstymą;
3.2.4. teikti veiklos ataskaitą kiekvienoje Asamblėjoje, o pavasario Asamblėjoje - praėjusių
kalendorinių metų veiklos ataskaitą;
3.2.5. savo veikloje vadovautis JRT nuostatais ir šiuo reglamentu.
4. Delegavimas į Jaunimo reikalų tarybą
4.1. LiJOT atstovus į JRT narius Asamblėja deleguoja rinkdama juos slaptu balsavimu dvejiems
metams, bet ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės. Naujai išrinkti JRT nariai pradeda eiti savo
pareigas nuo Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo dėl JRT sudėties
patvirtinimo įsigaliojimo;
4.2. Visos nuostatos, numatytos Asamblėjos reglamente dėl LiJOT valdymo organų narių rinkimo
procedūrų, taikomos ir LiJOT deleguojamų JRT narių rinkimui;
4.3. LiJOT deleguotas JRT narys tuo pačiu metu negali būti Kontrolės komisijos narys.
4.4. Kandidatas į JRT narius prieš dvi savaites iki Asamblėjos pradžios Prezidentui turi pateikti:
4.4.1. gyvenimo aprašymą;
4.4.2. motyvaciją;
4.4.3. ne mažiau kaip trijų LiJOT Narių ir/ar Stebėtojų rekomendacijas.
4.5. Rekomendacijoms keliami reikalavimai:
4.5.1. rekomendacijoje turi būti nurodyta išdavimo data, vieta, rekomenduojančios organizacijos
pavadinimas, rekomenduojamo asmens vardas ir pavardė, organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens
pridedant įgaliojimo kopiją parašas ir organizacijos antspaudas, jei jo naudojimą nustato
organizacijos įstatai
4.6. Rekomendacija gali būti pateikta tik elektroniniu paštu, jei ji yra patvirtinta organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pridedant įgaliojimo kopiją elektroniniu parašu. Teikiant rekomendaciją,
pasirašytą elektroniniu parašu, antspaudas nėra privalomas;
4.7. LiJOT Prezidentas be atskiro Asamblėjos sprendimo yra LiJOT deleguojamas JRT narys.
Išrinkus naują LiJOT Prezidentą, baigęs kadenciją Prezidentas be atskiro Asamblėjos sprendimo
atstatydinamas iš LiJOT deleguojamų JRT narių. Jeigu naujai išrinktas Prezidentas jau yra JRT narys,
naujas JRT narys, vietoje kadenciją baigusio LiJOT Prezidento yra renkamas artimiausioje
Asamblėjoje.

4.8. JRT nariai gali būti pašalinti iš pareigų dėl negalėjimo ar nesugebėjimo tinkamai atlikti savo
pareigų 2/3 Asamblėjoje dalyvaujančių balsų dauguma, 1/5 Narių, Prezidento, Valdybos ar Kontrolės
komisijos iniciatyva.
4.9. LiJOT deleguotas JRT narys turi teisę atsistatydinti JRT nuostatų nustatyta tvarka ir apie tai
informuoja Prezidentą. Prezidentas privalo per septynias kalendorines dienas nuo pareiškimo gavimo
dienos apie tai elektroniniu paštu pranešti Nariams ir paskelbti LiJOT interneto svetainėje.
4.10. Kontrolės komisija likus 60 kalendorinių dienų iki pavasario Asamblėjos rekomenduoja
atsistatydinti LiJOT deleguotam JRT nariui nelankiusiam 2/3 JRT posėdžių per ataskaitinį laikotarpį
4.11. Artimiausioje Asamblėjoje vietoje atsistatydinusio LiJOT deleguoto JRT nario yra renkamas
naujas, tam laikui, kuris buvo likęs atsistatydinusiam ar pašalintam LiJOT deleguotam JRT nariui. Jei
laiko liko mažiau nei pusė kadencijos, ši kadencija neįsiskaičiuoja į 4.1. punkte numatytą kadencijų
skaičių.
5. LiJOT deleguotų JRT narių santykis su LiJOT valdymo ir kontrolės organais
5.1. Asamblėja:
5.1.1. deleguoja (renka) ir atšaukia LiJOT deleguojamus JRT narius;
5.1.2. svarsto ir tvirtina LiJOT deleguotų JRT narių veiklos ataskaitas;
5.1.3. priima, keičia ir (ar) pildo šį reglamentą.
5.2. LiJOT Nariai ir Stebėtojai turi teisę:
5.2.1. dalyvauti LiJOT deleguotų JRT narių inicijuotose renginiuose, darbo grupėse, projektuose ir
programose;
5.2.2. siūlyti LiJOT deleguotiems JRT nariams inicijuoti jaunimo organizacijoms aktualių problemų
sprendimą JRT;
5.2.3. gauti iš LiJOT deleguotų JRT narių juos dominančią informaciją;
5.2.4. Dalyvauti JRT posėdžiuose, išskyrus atvejus, kai organizuojamas uždaras JRT posėdis.
5.3. Prezidento teisės ir pareigos:
5.3.1. organizuoti LiJOT deleguotų JRT narių ir Valdybos susitikimą. Šio posėdžio datą, laiką, vietą
ir darbotvarkę siūlo Prezidentas, pranešdamas apie tai Valdybos ir LiJOT deleguotiems JRT nariams;
5.3.2. inicijuoti susitikimus su JRT nariais;
5.3.3. ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki Asamblėjos privalo elektroniniu paštu atsiųsti
LiJOT deleguotų JRT narių veiklos ataskaitą Kontrolės komisijos pirmininkui;
5.3.4. ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas iki Asamblėjos Prezidentas privalo LiJOT
internetinėje svetainėje paskelbti JRT veiklos ataskaitą.
5.4. Valdyba turi teisę:
5.4.1. inicijuoti įvairias su LiJOT deleguotų JRT narių veikla susijusias programas ir projektus, kitas
veiklas;
5.4.2. inicijuoti susitikimus su LiJOT deleguotais JRT nariais.
5.5. Kontrolės komisija yra atsakinga už LiJOT deleguotų JRT narių veiklos kontrolę:
5.5.1. tikrina LiJOT deleguotų JRT narių veiklos teisėtumą;
5.5.2. tikrina LiJOT deleguotų JRT narių veiklos tikslingumą;
5.5.3. Asamblėjai teikia išvadą dėl LiJOT deleguotų JRT narių veiklos ataskaitos.
6. JRT narių atskaitomybė
6.1. LiJOT deleguoti JRT nariai yra atsakingi ir atskaitingi Asamblėjai.
6.2. LiJOT deleguoti JRT nariai kiekvienoje Asamblėjoje informuoja Narius apie JRT veiklą;

6.3. Vadovaujantis šio reglamento 3.4.2. punktu LiJOT deleguoti JRT nariai teikia ataskaitą
Asamblėjai. Asamblėjai nepatvirtinus tos pačios sudėties LiJOT deleguotų JRT narių ataskaitos dvi
Asamblėjas iš eilės, svarstomas visų LiJOT deleguotų JRT narių atstatydinimo klausimas;
6.4. JRT nariai bendrą veiklos ataskaitą privalo pateikti Prezidentui ne vėliau kaip prieš keturiolika
kalendorinių dienų iki Asamblėjos.
7. Baigiamosios nuostatos
7.1. Šis reglamentas ir/ar jo pakeitimai įsigalioja kitą dieną po Asamblėjos, kurioje buvo priimtas.
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