PATVIRTINTA
Kauno miesto savivaldybės tarybos
2020 m. balandžio 28 d.
sprendimu Nr. T-113

JAUNIMO ATSTOVŲ RINKIMŲ Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO
REIKALŲ TARYBĄ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.

Jaunimo atstovų rinkimų į Kauno miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybą

organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato jaunimo atstovų rinkimų organizavimo ir
delegavimo į Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) jaunimo reikalų tarybą tvarką.
2.

Jaunimo atstovų skaičių nustato Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (toliau – JRT)

nuostatai.
3.

Jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovai renkami 2 metų kadencijos laikotarpiui.

Jaunimo atstovai JRT dirba visuomeniniais pagrindais.
4.

Už jaunimo atstovų rinkimų organizavimą atsakingas Savivaldybės jaunimo reikalų

koordinatorius (toliau – Koordinatorius).
5.

Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų

įstatymu ir JRT nuostatais.
II SKYRIUS
JAUNIMO ATSTOVŲ Į JRT RINKIMAS
6.

Jaunimo atstovus į JRT deleguoja Savivaldybės teritorijoje registruotos ar veikiančios

jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos, mokinių ir (ar) studentų savivaldos
(toliau – Jaunimo organizacijos).
7.

Pasibaigus JRT kadencijai, Koordinatorius ne vėliau kaip per 2 mėnesius organizuoja

jaunimo atstovų rinkimus į JRT, apie rinkimus viešai paskelbdamas ne vėliau negu likus 1 mėnesiui
iki rinkimų dienos.
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III SKYRIUS
KANDIDATAI Į JRT JAUNIMO ATSTOVUS
8.

Kandidatais į JRT gali būti 14–29 metų asmenys, kuriuos iš savo narių deleguoja

jaunimo organizacijos. Keliami kandidatai turi būti juos deleguojančių organizacijų nariais.
1 organizacija gali teikti 1 kandidatą.
9.

Kandidatų į JRT jaunimo atstovus registracija prasideda ne vėliau kaip likus 20 darbo

dienų iki jaunimo atstovų rinkimų ir baigiasi likus ne mažiau kaip 15 darbo dienų iki rinkimų.
Registracijos metu kiekvienas kandidatas pateikia užpildytą kandidato į JRT jaunimo atstovus anketą
(1 priedas), prideda savo gyvenimo aprašymą, motyvacinį raštą ir jį deleguojančios organizacijos
delegavimo raštą.
10. Visų kandidatų į JRT jaunimo atstovus sąrašas (kandidato vardas, pavardė, amžius,
atstovaujama organizacija ir motyvacinis raštas) turi būti viešai paskelbtas ne vėliau kaip prieš 10
darbo dienų iki jaunimo atstovų rinkimų.
IV SKYRIUS
JAUNIMO ATSTOVŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMAS
11. Jaunimo atstovų rinkimų data skelbiama ne vėliau kaip likus 20 darbo dienų iki rinkimų
dienos. Informacija apie jaunimo atstovų rinkimus yra viešai skelbiama Savivaldybės interneto
svetainėje ir kitose pasirinktose visuomenės informavimo priemonėse.
12. Apie jaunimo atstovų rinkimus Koordinatorius informuoja ir kviečia dalyvauti Jaunimo
organizacijas elektroniniu paštu ir kitomis reikalingomis priemonėmis bei būdais.
13. Visos Jaunimo organizacijos turi teisę registruotis į balsavimą rinkimuose raštu,
informuodamos JRK. Viena organizacija, nepriklausomai nuo jos dydžio, turi 1 balsą.
14. Rinkimų dieną, iki pradedant balsavimą, visiems kandidatams yra suteikiama galimybė
pasakyti prisistatymo kalbą (iki 5 min.). Pasisakymo laikas gali būti koreguojamas organizacijoms
sutikus, prieš pradedant kandidatų pasisakymus.
15. Jaunimo atstovai į JRT renkami slaptu balsavimu.
16. Paskelbus balsavimo pradžią, Jaunimo organizacijų atstovams išduodami iš anksto
parengti slapto balsavimo biuleteniai (2 priedas). Balsavimo biuleteniai išduodami tik tiems
organizacijų atstovams, kurie turi vadovo įgaliojimą gauti balsavimo biuletenius. Jeigu organizacijos
atstovas neturi rašytinio vadovo įgaliojimo, balsavimo biuleteniai išduodami tik organizacijos
vadovui.
17. Į balsavimo patalpą užeina tik po vieną balsavimo dalyvį.
18. Rinkimų dalyviai renka tiek jaunimo atstovų, kiek reglamentuoja JRT nuostatai,
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balsuodami už balsavimo biuletenyje nurodytus kandidatus, pažymint ties pasirinktais kandidatais.
Balsuojama ne daugiau kaip už tiek kandidatų, kiek yra renkamų Jaunimo reikalų tarybos jaunimo
atstovų. Biuletenis su žymomis įmetamas į balsadėžę.
19. Pasibaigus slaptam balsavimui, prieš rinkimus iš organizacijų atstovų išrinkta balsų
skaičiavimo komisija suskaičiuoja balsus ir jų rezultatus užrašo balsų skaičiavimo komisijos
protokole (3 priedas), jį pasirašo komisijos nariai ir Koordinatorius. Protokolą Koordinatorius saugo
Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.
20. Išrinktais į JRT jaunimo atstovais laikomi tie kandidatai, kurie surinko daugiausia balsų.
Jeigu keli kandidatai surenka vienodą skaičių balsų ir tai lemia, kuris kandidatas turi tapti JRT
jaunimo atstovu, organizuojamas papildomas slaptas balsavimas, kurio metu balsuojama tik už
kandidatus, surinkusius vienodą skaičių balsų.
21. Rinkimų rezultatai yra paskelbiami viešai Savivaldybės interneto svetainėje ir kitose
pasirinktose visuomenės informavimo priemonėse.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22. Jaunimo atstovų rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu rinkimuose savo valią pareiškia ne
mažiau kaip 1/2 apie savo dalyvavimą rinkimuose pranešusių ir balsavimo biuletenius gavusių
Jaunimo organizacijų.
23. Neįvykus jaunimo atstovų rinkimams, pakartotiniai rinkimai organizuojami ne vėliau
kaip po 2 savaičių.
24. JRT nario jaunimo atstovo įgaliojimai nutrūksta, jeigu jis nebegali toliau eiti JRT nario,
jaunimo atstovo pareigų arba atsistatydina savo noru anksčiau, negu pasibaigia jo kadencija JRT.
25. Nutrūkus JRT nario jaunimo atstovo įgaliojimams, jo vietą užima daugiausia balsų
rinkimų metu surinkęs, tačiau į JRT nepatekęs, kandidatas. Jeigu tokio kandidato nėra arba kandidatas
atsisako tapti JRT nariu, organizuojami rinkimai į atsilaisvinusią vietą.
_____________________

Jaunimo atstovų rinkimų į Kauno miesto
savivaldybės jaunimo reikalų tarybą
organizavimo tvarkos aprašo
1 priedas
(Kandidato į Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovus registracijos anketos
pavyzdinė forma)
KANDIDATO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS
JAUNIMO ATSTOVUS REGISTRACIJOS ANKETA
Kandidato duomenys
Vardas, pavardė
Gimimo data
Atstovaujama

(nurodyti visą vienos jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios

organizacija /

organizacijos, mokinių ar studentų savivaldos pavadinimą arba nurodyti, jog

savivalda

tokios organizacijos / savivaldos nėra)

Kontaktinė

(el. pašto adresas ir tel. numeris)

informacija

PRIDEDAMA:
1. Trumpas motyvacinis raštas (dėl tapimo Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nariu,
jaunimo atstovu) (iki 1 A4 formato lapo apimties).
2. Organizacijos ar savivaldos delegavimo raštas.

(anketos užpildymo data)

(parašas)

PASTABA. Kandidato pateikti duomenys reikalingi ir bus naudojami tik jaunimo atstovų į
Savivaldybės jaunimo reikalų tarybą rinkimams organizuoti. Viešai bus skelbiami šie kandidato
pateikti duomenys: vardas, pavardė, amžius, atstovaujama organizacija / savivalda, pateiktas
motyvacinis raštas dalyvauti rinkimuose.

Jaunimo atstovų rinkimų į Kauno miesto
savivaldybės jaunimo reikalų tarybą
organizavimo tvarkos aprašo
2 priedas
(Slapto balsavimo biuletenio pavyzdinė forma)
JAUNIMO ATSTOVŲ Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ
TARYBĄ RINKIMAI

(data)

BALSAVIMO BIULETENIS
PAŽYMĖKITE NE DAUGIAU KAIP
(įrašyti skaičių) KANDIDATUS

VARDENIS PAVARDENIS

VARDENĖ PAVARDENĖ

(įrašyti visus kandidatus)

ŽYMĖJIMO
PAVYZDYS

Jaunimo atstovų rinkimų į Kauno miesto
savivaldybės jaunimo reikalų tarybą
organizavimo tvarkos aprašo
3 priedas

(Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos protokolo pavyzdinė forma)
JAUNIMO ATSTOVŲ RINKIMŲ Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO
REIKALŲ TARYBĄ BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLAS

20___ m. _________________.d. Nr. ________
(data)
____________________.
(vieta)
1. Įteikta balsavimo biuletenių – _________.
2. Gauta balsavimo biuletenių – _______ , iš jų negaliojantys – _______.
3. Balsavimo rezultatai:
Eil.
Nr.

Kandidatas

Balsavimo rezultatai (nurodoma
skaičiumi ir žodžiu)

Reitingavimas,
pagal surinktų
balsų skaičių

1.

Vardas Pavardė

Surinktas balsų skaičius

Pvz., 2

2.

Vardenis Pavardenis

Surinktas balsų skaičius

Pvz., 1

Komisijos nariai:
(parašas)

(vardas, pavardė)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Jaunimo reikalų koordinatorius
(parašas)

(vardas, pavardė)

Išvada
(išrinktas /
neišrinktas)

