
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

2019 m. rugsėjo 18 d.

Nr. J1-4

Šilalė

Posėdis įvyko 2019 m. rugsėjo 18 d. 15:30 val.

Posėdžio pirmininkas Tadas Bartkus.

Posėdžio sekretorė Lina Maslauskienė

Dalyvavo narių: Erika Gargasė, Rūta Janavičiūtė, Matas Kuvikas, Fausta Sragauskaitė, Virginija 

Bukauskienė.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl jaunimo dalyvavimo Šilalės žemdirbių šventėje.

1. SVARSTYTA: Jaunimo dalyvavimas Šilalės žemdirbių šventėje.

Pirmininkas Tadas Bartkus pristatė jau tradicija tapusį renginį-akciją „Ištiesk gerumo ranką

beglobiams gyvūnams“, kuris jau šeštąjį kartą Šilalėje vyks žemdirbių šventės metu rugsėjo 28 d.

Lina Maslauskienė sakė, kad prie šios akcijos organizavimo prisideda Šilalės rajono visuomeninių

jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ bei Atviras jaunimo centras „Pulsas“.

Tadas Bartkus siūlė skirti lėšų iki 100 eurų iš Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos

2017–2019 metų plėtros programos rezervo šios akcijos išlaidoms padengti.

NUTARTA: Bendru sutarimu, siūlyti Administracijos direktoriui skirti lėšų iš Šilalės rajono

savivaldybės jaunimo politikos 2017–2019 metų plėtros programos, renginio-akcijos „Ištiesk

gerumo ranką beglobiams gyvūnams“ organizavimo išlaidoms padengti iki 100 eurų.
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