
 

 

 

           

 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

 

DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 

SUDĖTIES PATVIRTINIMO 

 

2019 m. birželio 28 d. Nr. TS-166 

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“ 2019 m. birželio 18 d. 

raštą Nr. AS/DS-2019/13 ,,Dėl narių delegavimo į Rokiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų 

tarybą“, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-17 įsakymą Nr. AV-

616 „Dėl narių delegavimo į Rokiškio rajono jaunimo reikalų tarybą“, Rokiškio rajono savivaldybės 

mero 2019-06-17 potvarkį Nr. MV-32 „Dėl narių delegavimo į Rokiškio rajono 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: 

Marija Adomavičiūtė – Rokiškio jaunimo nevyriausybinių organizacijų sąjungos „Apvalus 

stalas“ deleguota narė; 

Birutė Bagdonienė – Rokiškio jaunimo nevyriausybinių organizacijų sąjungos „Apvalus 

stalas“ deleguota narė; 

Tadas Barauskas – Rokiškio rajono savivaldybės vicemeras; 

Paulius Buidovas – Rokiškio jaunimo nevyriausybinių organizacijų sąjungos „Apvalus stalas“ 

deleguotas narys; 

Andrius Burnickas – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius; 

Justina Daščioraitė – Rokiškio rajono savivaldybės mero patarėja; 

Greta Giriūnaitė – Rokiškio rajono savivaldybės tarybos narė; 

Ernestas Jasiūnas – Rokiškio jaunimo nevyriausybinių organizacijų sąjungos „Apvalus stalas“ 

deleguotas narys; 

Violeta Kazlauskienė – Rokiškio jaunimo nevyriausybinių organizacijų sąjungos „Apvalus 

stalas“ deleguota narė; 

Aurimas Laužadis – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas; 

Tadas Stakėnas – Rokiškio rajono savivaldybės tarybos narys; 

Emilija Trumpaitė – Rokiškio jaunimo nevyriausybinių organizacijų sąjungos „Apvalus 

stalas“ deleguota narė. 

2. Pripažinti netekusiu galios Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 25 d. 

sprendimą Nr. TS-8 ,,Dėl Rokiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties 

patvirtinimo“. 

 Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų 

komisijos Panevėžio apygardos skyriui adresu Respublikos g. 62, Panevėžys,  Lietuvos Respublikos 

ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

Savivaldybės meras        Ramūnas Godeliauskas 

 

 

Gediminas Kriovė 


