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ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS
ELEKTRONINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
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Nr. J1-3
Šilalė
Posėdis vyko nuo 2022-05-20 d. 8.00 val. iki 2022-05-20 d. 15.00 val.
Posėdžio pirmininkė – Guoda Juškaitė
Posėdžio sekretorė – Lina Maslauskienė
Dalyvavo Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nariai: Rūta Budrė, Virginija Bukauskienė, Erika
Gargasė, Fausta Sragauskaitė, Matas Kuvikas, Tadas Sadauskis.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl jaunimo dalyvavimo Jaunimo vasaros akademijoje 2022.
1. SVARSTYTA. Jaunimo dalyvavimas Jaunimo vasaros akademijoje 2022.
Jaunimo reikalų koordinatorė Lina Maslauskienė el. laišku informavo, kad Šilalės rajono
savivaldybės jaunimo komanda yra kviečiama dalyvauti Jaunimo vasaros akademijoje 2022, kuri
vyks š. m. birželio 8-10 d. Palangos mieste (JVA 2022 nuostatai pridedami). Dalyvavimui JVA 2022
bus sudaroma 10 jaunuolių, 1 vadovo ir 1 jaunimo reikalų koordinatoriaus komanda. Dalyvavimui
JVA 2022 yra taikomas komandos dalyvavimo mokestis 400 eurų, taip pat susidaro reprezentacinių
bei dalyvavimo išlaidų, kurioms reikia numatyti finansavimą.
Guoda Juškaitė siūlė pavesti organizacinius reikalus spręsti Šilalės atviram jaunimo centrui bei
ŠRVJOS „Apskritasis stalas“, taip pat sudaryti preliminarius dalyvaujančių jaunuolių sąrašus.
NUTARTA: Bendru sutarimu, pritarti Šilalės rajono savivaldybės jaunimo komandos dalyvavimui
Jaunimo vasaros akademijoje 2022.
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