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PRIENU RAJONO SAVIVALDYBES JALINIMO ORGANIZACIJU ATSTOVU
SUSIRINKIMAS
PROTOKOLAS
2019-06-10 Nr.
Susirinkimo pradZia:
2019-06-06, 15.00 val.
Susirinkimo pabaiga: 2019-06-06, 16.00 val.
Susirinkimo pirmininke: Roberta Revuckiene, Prienq rajono savivaldybes Kultrlros, sporto
ir
jaunimo skyriaus, jaunimo reikalq koordinatore;
Susirinkimo sekretore: Livile Rusevidiene, jaunimo erdves "Prienas" jaunimo darbuotoja
jaunimo projektq koordinatore;

-

Susirinkime dalyvavo jaunimo organizacijq atstovai: Egle Uleckiene, Zivite Rusevidiene,
Kristijonas RaibuZis, Martyna Vaitk[naite, Andrius Grumanas, Danielius Aldakauskas, Mindaugas
Rukas, Kristina Kravdenko, Rlta Ulevidiute, Elena Sakavidi[te, Roberta Revuckiene. S4raSas
pridedamas.

Svediai: Loreta Jakinevidiene
Rimantas SiugZdinis

- Prienq r. sav. mero pavaduotoja;
- Prienq r. sav. Kultlros, sporto ir jaunimo skyriaus vedejas.

DARBOTVARKE:
jaunimo atstovq rinkimq i Prienq rajono savivaldybes jaunimo reikalq taryb4.
2. Einamieji klausimai.
1. Del

svEelu PASISAKYMAI:

Mero pavaduotoja Loreta Jakinevidiene pasveikino kandidatus prienq
i
raJono savivaldybes jaunimo reikalq taryb4. Palinkejo sekmes ir pasidZiauge, kad jaunimo
reikalq
taryba reikalinga ir tikslinga.

Bendru dalyviq sutarimu nutarta visuotinio susirinkimo pirmininke paskirti Robert4 Revuckieng ir
sekretorg Zivitg Rusevidieng.

l. SVARSTYTA.

Jaunimo atstovq rinkimai i Prienq rajono savivaldybes jaunimo reikalq taryb4.

Susirinkime sprendZiamojo balso teisE turejo deSimt, pateikusiq pageidavim4 dalyvauti
susirinkime, jaunimo, su jaunimu dirbandiq organizacijq, mokiniry'studentq savivaldq, veikiandiq
savivaldybes teritorijoje, atstovai. Buvo deleguoti penki kandidatai, i5 kuriq
ijaunimo reikalq taryb4
turejo b[ti isrinkti keturi . Susirinkimo pradZioje kiekvienas kandidatas prisistate, atsake pateiktus

klausimus. (pridedama penkiq kandidatq

i

i
Prienq rajono savivaldybes jaunimo reikalq tarybos

jaunimo atstovus registracijos anketos ir motyvacijos laiSkai).

PosedZio pirmininke Roberta Revuckiene pasi[le sudarytii balsq skaidiavimo komisijq.

Buvo pasiulyti trys balsq skaidiavimo komisijos nariai: Martyna Vaitk[naite, Danielius
Aldakauskas, Andrius Grumadas.
.

BALSAVO:IJL-10,
NUTARTA: patvirtinti balsq skaidiavimo komisij4.
Jaunimo reikalq koordinatore teike balsuoti del slapto balsavimo biuletenio pavyzdiio

tvirtinimo.

BALSAVO:

TJZ

_ 10,

NUTARTA : patvirtinti slapto balsavimo biuleteni
@ridedama).
Vyko slapto balsavimo procedura.

Balsq skaidiavimo komisijos pirmininke Martyna Vaitklnaite pristate rezultatus
(pridedama balsq skaidiavimo komisijos protokolas).

NUTARTA. I5rinkti kandidatus i Prienq rajono savivaldybes jaunimo reikalq taryb4:

l. Danieliq

AldakauskE, Prienq ,,Revuonos" pagrindines mokyklos viceprezident4, VSf
Jaunimo otganizacijos "Prienai" nari ;

2. Miglg Kulbu5auskaitg, Lietuvos socialdemokratinio jaunimo s4jungos
,,prienq skyrius,.
narg;

3. Kristijon4 RaibuZi, Prienq ,,Ziburio" gimnazijos mokin!, asociacijos
,,MilZinq lizdas.,
jaunimo tinklo nari;
4. Eglg Uleckieng, Prienq Justino Marcinkevidiaus vieSosios bibliotekos vaikq literatlros
skyriaus vedei4, uZuguosdio kaimo jaunimo iniciatyvq klubo narg.
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Roberta Revuckiene

Zivite Rusevidiene

