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SPRENDIMO ESMĖ
Įgyvendinant Jaunimo politikos pagrindų įstatymo nuostatas, 2020-2021 m. buvo vykdoma jaunimo politiką
įgyvendinančių institucijų pertvarka. VšĮ „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ pertvarkyta iš viešosios į
biudžetinę įstaigą, vėliau (nuo 2021-07-01) – reorganizuota, prijungiant ją prie Jaunimo reikalų departamento.
Po pertvarkos, Jaunimo reikalų departamentui priskirtos naujos funkcijos, kurias ankščiau vykdė VšĮ „Jaunimo
tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“. Tai – ES projektų administravimas, kuris vykdomas pagal Europos Komisijos
nustatytus reikalavimus nacionalinėms agentūroms „Erasmus+“ programai, bei Europos solidarumo korpusui
administruoti.
Projekte siūloma pakeisti Jaunimo reikalų departamento pavadinimą į Jaunimo reikalų agentūrą.
Siekiant išvengti kitų teisės aktų, kuriuose yra nuorodų į Jaunimo reikalų departamento pavadinimą, keitimo, projekte
nustatoma, kad kituose teisės aktuose vartojamas Jaunimo reikalų departamento pavadinimas atitinka pavadinimą
„Jaunimo reikalų agentūra“.
Pavadinimas yra keičiamas, siekiant formuoti naują įstaigos identitetą po pertvarkos tarp jaunų žmonių ir visuomenėje.
Toks pavadinimas taip pat atitiktų Europos Komisijos dokumentuose vartojamą ES programoms administruoti skirtų
nacionalinių agentūrų pavadinimą (kaip, pvz., Lietuvoje jau veikiančios kitos agentūros: Centrinė projektų valdymo
agentūra, Lietuvos verslo paramos agentūra, Europos socialinio fondo agentūra).
Numatoma įsigaliojimo data – 2022-04-01.
Projektas be pastabų suderintas su VRM ir FM, patikslintas pagal TM pastabas.
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