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I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
Savivaldybės taryba yra vietos savivaldos teisę įgyvendinanti institucija, kuri susideda iš
įstatymų nustatyta tvarka demokratiškai išrinktų savivaldybės bendruomenės atstovų.
Joniškio rajono savivaldybės tarybos sudėtis:
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Gediminas Čepulis – savivaldybės meras
Marcijonas Urmonas
Narsutis Boruta
Petras Giržadas
Vidutė Petraitienė
Romas Sperskis
Kęstutis Tautvaišas
Gintaras Gadliauskas
Edita Rudienė
Lietuvos socialdemokratų partija
Mindaugas Balčiūnas
Vaida Aleknavičienė
Liudas Jonaitis
Kostas Joniškis
Romas Karūžna
Vytautas Pakatilius
Stasė Tamulionė
Dainius Vyšniauskas
Darbo partija
Romualdas Gylys
Kęstutis Mačiulis
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Rimantė Misiūnienė
Nijolė Valuckienė
Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)
Alfonsas Lidžius
Edmundas Bernotas
Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai
Rita Samienė
Nepriklauso politinėms partijoms
Eugenijus Butkus
Joniškio rajono savivaldybės taryboje yra susikūrusios šios frakcijos:
1. Liberalų sąjūdžio frakcija (įsikūrė 2015 m. gegužės 21 d.);
2. Socialdemokratų frakcija (įsikūrė 2015 m. gegužės 20 d.);
3. Opozicinė frakcija (įsikūrė 2017 m. sausio 26 d.);
4. Opozicinė frakcija (įsikūrė 2017 m. sausio 26 d).

II SKYRIUS
VEIKLA TARYBOS POSĖDŽIUOSE
Savivaldybės taryba savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai savivaldybės tarybos
posėdžiuose. Informacija apie savivaldybės tarybos posėdžius ir juose svarstomus klausimus
skelbiama savivaldybės interneto svetainėje (www.joniskis.lt) ne vėliau kaip likus 3 darbo
dienoms iki savivaldybės tarybos posėdžio. Tarybos posėdžių vaizdo ir garso transliacijas
buvo galima stebėti internetu.
Pasikeitus Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymui, savivaldybės tarybos
priimti norminiai teisės aktai registruojami ir skelbiami Teisės aktų registre. Jie pasirašomi
elektroniniu parašu.
Viena pagrindinių tarybos narių pareigų – dalyvavimas priimant sprendimus
Tarybos posėdžių lankomumas 2018 metais
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Gediminas Čepulis
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2018 m. įvyko 13 savivaldybės tarybos posėdžių. Jiems vadovavo meras.
Svarstyti buvo pateikta 289 savivaldybės tarybos sprendimų projektų, iš kurių 274
sprendimai buvo priimti.
Metai

Pateikta projektų

Atidėta arba
išbraukta

Priimta sprendimų

2015 m.
2016 m.
2017 m.

288
269
315

19
32
26

269
237
289

2018 m.

289

15

274

Veiklą vykdė 5 komitetai:
Eil.
Komitetas
Nr.
1.
Ekonomikos ir finansų komitetas
2.
Socialinių ir sveikatos reikalų
komitetas
3.
Švietimo, kultūros, sporto
komitetas
4.
5.

Rajono plėtros komitetas
Kontrolės komitetas

Komiteto pirmininkas

Posėdžių skaičius

Liudas Jonaitis
Marcijonas Urmonas

15
15

Vidutė Petraitienė
nuo lapkričio 14 d.
Gintaras Gadliauskas
Romas Karūžna
Edita Rudienė
Nuo gegužės 17 d.
Alfonsas Lidžius

15

15
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III SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYTŲ KOMISIJŲ, TARYBŲ VEIKLA
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 1
punktu, savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui sudaro Administracinę komisiją, Etikos
komisiją ir Antikorupcijos komisiją. Įstatymų nustatytais atvejais arba savivaldybės tarybos
sprendimu gali būti sudaromos ir kitos nuolatinės (tos kadencijos laikotarpiui) ir laikinosios
(atskiriems klausimams nagrinėti) komisijos.
KOMISIJOS:
Eil
.
Nr.
1

2

Komisijos pavadinimas

Etikos komisija
(pirmininkė – Rita Samienė )

Antikorupcijos komisija
(pirmininkas-Romas Sperskis)

2018 m.
posėdžių
16

11

Pastabos, papildoma informacija
Svarstyti Joniškio rajono
savivaldybės tarybos narių tarnybinės

etikos klausimai.
Pateiktos 2 rekomendacijos. 2018
m. tyrimų, pradėtų Vyriausiosios
tarnybinės etikos komisijos
pavedimu, nebuvo, komisijos
iniciatyva taip pat.
Išsami informacija patalpinta
savivaldybės interneto svetainėje
http://www.joniskis.lt/lit/Etikoskomisija/6
Savivaldybės interneto svetainės
www.joniskis.lt skyriuje
„Korupcijos prevencija“ Komisija
visuomenei skelbė ir pagal reikalą
atnaujino informaciją apie
Komisijos posėdžius, Korupcijos
prevencijos programos priemonių
įgyvendinimą, priimtus teisės
aktus.

Jaunimo reikalų tarybos sudarymas ir funkcijos
Joniškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau SJRT) yra visuomeniniais
pagrindais prie Joniškio rajono savivaldybės tarybos veikiantis kolegialus organas, turintis
nuolatinės (savivaldybės tarybos kadencijai) komisijos statusą.
Pagrindinai SJRT tikslai: bendradarbiaujant su savivaldybės jaunimo reikalų
koordinatoriumi, padėti įgyvendinti savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo
srityse, numatytose Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme bei kituose
teisės aktuose; koordinuoti savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą; užtikrinti jaunų
žmonių dalyvavimą, sprendžiant savivaldybės jaunimo politikos klausimus; stiprinti
bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių
organizacijų.
SJRT numatytų tikslų siekia, įgyvendindama šias funkcijas: renka ir analizuoja
informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybės institucijose bei įstaigose, kitą
informaciją, susijusią su jaunimu, teikia siūlymus ir rekomendacijas savivaldybės tarybai, jos
komitetams ar komisijoms, savivaldybės administracijai bei kitoms institucijoms, susijusioms
su jaunimo politikos įgyvendinimu; teikia pasiūlymus savivaldybės tarybai dėl jaunimo
politikos plėtros krypčių; inicijuoja savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių
tyrimus ir jaunimo politikos kokybės vertinimą; teikia pasiūlymus savivaldybės institucijoms
ir įstaigoms, dirbančioms su jaunimu dėl jaunimo politikai įgyvendinti skirtų programų
turinio, projektų finansavimo dydžio ir tvarkos; analizuoja užsienio valstybių patirtį,
sprendžiant jaunimo politikos klausimus, ir teikia pasiūlymus ir rekomendacijas savivaldybės
tarybai dėl bendradarbiavimo galimybių su užsienio šalių institucijomis; teikia pasiūlymus dėl
jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių įtraukimo į savivaldybės strategiją, dalyvauja
rengiant savivaldybės jaunimo politikos strategiją; ir ne rečiau kaip kartą per metus teikia
savo veiklos ataskaitą savivaldybės tarybai.
SJRT sudėtis:
1. Vaida Aleknavičienė – Joniškio rajono savivaldybės mero pavaduotoja, Joniškio
rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto komiteto narė, SJRT pirmininkė;
2. Aistė Garbačiauskaitė – Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjungos
„Žingsnis“ Joniškio skyriaus narė, SJRT pirmininkės pavaduotoja;
3. Aistis Baranauskas – Skaistgirio jaunimo klubo SJK narys;
4. Gabija Balnytė – Aktyvaus laisvalaikio jaunimo klubo „Stop“ narė;
5. Monika Balnytė Skaringienė – Joniškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko
teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė, nuo 2018 m. rugpjūčio mėn. Eglė
Damalakaitė – Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė“;
6. Edmundas Bernotas – Joniškio rajono savivaldybės tarybos Rajono plėtros komiteto
narys;
7. Roberta Budreckaitė – Lietuvos moksleivių sąjungos Joniškio mokinių savivaldų
informavimo centro narė;
8. Saulius Kužmarskis – Žagarės seniūnas;
9. Kęstutis Mačiulis – Joniškio rajono savivaldybės tarybos Socialinių ir sveikatos
reikalų komiteto narys;
10. Artūras Pališkevičius – Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojas;
11. Karolina Ponelytė – Lietuvos šaulių sąjungos gen. P. Plechavičiaus šaulių rinktinės
Joniškio šaulių 606-osios kuopos jaunoji šaulė;
12. Akvilė Rakštytė – Jaunimo kultūros klubo ETC narė;
13. Romas Sperskis – Joniškio rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų
komiteto narys;

14. Darius Šulčius – Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Atviro jaunimo
centro socialinio darbuotojo padėjėjas.
SJRT sekretorė – Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vyriausioji specialistė - jaunimo reikalų koordinatorė Vilma Bartašienė.
Jaunimo reikalų tarybos veikla
2018 m. parengta 16 teisės aktų projektų formuojančių jaunimo politiką Joniškio
rajone. Parengtos 27 finansinės paramos sutartys. Vyko 7 Joniškio rajono savivaldybės
jaunimo reikalų tarybos posėdžiai. Joniškio rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų
projektams finansuoti skirta 2800 Eur, finansuoti 6 jaunimo projektai.
SJRT veikla viešinama savivaldybės interneto svetainėje http://www.joniskis.lt/lit/Jonikiorajono-savivaldybes-jaunimo-reikalu-taryba/1

IV SKYRIUS
BENDRAVIMAS SU GYVENTOJAIS
Savivaldybės meras, mero pavaduotojas ir tarybos nariai praėjusiais metais
Savivaldybės tarybos veiklą vykdė bendraudami su savivaldybės gyventojais, dalyvaudami
įvairiose renginiuose: šventėse, minėjimuose, akcijose, parodų atidarymuose, savivaldybės
saviveiklininkų, meno kolektyvų koncertuose, švietimo įstaigų renginiuose, kaimo
bendruomenių susirinkimuose ir kt.

V SKYRIUS
ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMAS
Svetainėje informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių plano įgyvendinimą
atnaujinama ne rečiau kaip kartą per pusmetį. Informacija interneto svetainėje skelbiama
adresu http://www.joniskis.lt/lit/Administracines-natos-mazinimas.
_______________________________________________________

