
Projektas 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. LIEPOS 29 

D. SPRENDIMO NR. T1-201 „DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ IR JĮ 

KEITUSIO SPRENDIMO PAKEITIMO  
 

2022 m. kovo 24 d. Nr. T1- 

Plungė 

 

Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:              

            Pakeisti Plungės rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos, pavirtintos Plungės rajono 

savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. T1-201 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 

Jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ (kartu su ir jį keitusiu 2021 m. rugsėjo 29 d. 

sprendimu Nr. T1-232), sudėtį ir vietoje Lauros Zabitienės įrašyti Ingos Rapalienės, Plungės rajono 

savivaldybės administracijos deleguotos atstovės, pavardę.            

 

 

Savivaldybės meras  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

SUDERINTA: 

Administracijos direktorius Mindaugas Kaunas 

Kalbos tvarkytojas Algirdas Eidukaitis 

Juristas Vytautas Tumas 

Sprendimą rengė  jaunimo reikalų koordinatorė Jurga Venckuvienė 

 

 

 

 



 

 

JAUNIMO REIKALŲ KOORDINATORIUS 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PRIE SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO 

„DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. LIEPOS 29 D. 

SPRENDIMO NR. T1-201 „DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO 

REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ IR JĮ KEITUSIO SPRENDIMO 

PAKEITIMO“ 

 

2022 m. kovo 4 d. 

Plungė 

 

 

           1. Parengto teisės akto projekto tikslai, uždaviniai, problemos esmė – pakeisti 

Savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos sudėtį.  

2. Kaip šiuo metu yra sprendžiami projekte aptarti klausimai. Plungės rajono 

savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo koordinatorė) Laura Zabitienė nuo 2022 m. vasario 28 d. išėjo į nėštumo ir 

gimdymo atostogas.  

3. Kodėl būtina priimti sprendimą, kokių pozityvių rezultatų laukiama. Pasikeitus 

Savivaldybės administracijos atstovui, būtina patikslinti ir Jaunimo reikalų tarybos sudėtį. 

4. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos. Kadangi keitėsi Plungės rajono savivaldybės 

administracijos atstovas, reikėjo patikslinti vieno iš Jaunimo reikalų tarybos narių pavardę. 

5. Pateikti skaičiavimus, išlaidų sąmatas,  nurodyti finansavimo šaltinius. Nereikės. 

           6. Nurodyti, kokius galiojančius aktus reikėtų pakeisti ar pripažinti netekusiais galios, 

priėmus sprendimą pagal teikiamą projektą. Pakeisti Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 

m. liepos 29 d. sprendimą Nr. T1-201 „Dėl Plungės rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos 

sudėties patvirtinimo“ ir jį keitusį sprendimą.  

7. Kokios korupcijos pasireiškimo tikimybės, priėmus šį sprendimą, korupcijos 

vertinimas. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nėra. Vertinimas neatliekamas. 

8. Nurodyti, kieno iniciatyva sprendimo projektas yra parengtas.  SJRT. 

9. Nurodyti, kuri sprendimo  projekto ar pridedamos medžiagos dalis (remiantis teisės 

aktais) yra neskelbtina. Nėra. 

10. Kam (institucijoms, skyriams, organizacijoms ir t. t.) patvirtintas sprendimas turi 

būti išsiųstas.  Plungės rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriui. 

11. Kita svarbi informacija. Nėra. 

12. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (pagrįsti, kokios galimos 

teigiamos, neigiamos pasekmės, priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad neigiamų 

pasekmių būtų išvengta).* 

 

 

Sritys 

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo 

rezultatai 

Teigiamas poveikis Neigiamas poveikis 

Ekonomikai  Nenumatomas 

Finansams  Nenumatomas 

Socialinei aplinkai  Nenumatomas 

Viešajam administravimui Vadovaus naujai patvirtinta 

SJRT 

Nenumatomas 

Teisinei sistemai  Nenumatomas 



Kriminogeninei situacijai Korupcijai įtakos neturės Nenumatomas 

Aplinkai  Nenumatomas 

Administracinei naštai  Nenumatomas 

Regiono plėtrai  Nenumatomas 

Kitoms sritims, asmenims ar 

jų grupėms 

Tinkamiau atstovaus 

jaunimo interesams 

Nenumatomas 

 

* Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas atliekamas rengiant teisės akto, kuriuo 

numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius, taip pat kuriuo iš esmės keičiamas 

teisinis reguliavimas, projektą. Atliekant vertinimą, nustatomas galimas teigiamas ir neigiamas 

poveikis to teisinio reguliavimo sričiai, asmenims ar jų grupėms, kuriems bus taikomas numatomas 

teisinis reguliavimas. 

 

Rengėja                                    

jaunimo reikalų koordinatorė     Jurga Venckuvienė 

 

 

 

 

 

 


