JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 2013-09-23 POSĖDŽIO NUTARIMAI
1. SVARSTYTA. Dėl Atviro jaunimo centro steigimo vietos numatymo. Marijampolės
jaunimo organizacijų tarybos kreipimosi „Dėl jaunimo centro kūrimo Marijampolėje“ aptarimas.
NUTARTA.
1. Pritarti Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos rekomendacijai „Dėl atviro jaunimo
centro kūrimo Marijampolėje.
2. Apžiūrėti patalpas esančias R. Juknevičiaus g. 28, Marijampolės P. Armino
pagrindinės mokyklos patalpas, Marijampolės „Šaltinio“ mokyklos patalpas ir kitas patalpas.
3. Tęsti diskusiją dėl vietos kitame posėdyje ir ruošti Atviro jaunimo centro modelį.
2. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės kolegijos studentų problemų analizės. (Susitikimas
su Marijampolės kolegijos studentų atstovybės atstovais).
NUTARTA. Bendradarbiauti su Marijampolės kolegijos studentų atstovybe sprendžiat
jaunimo aktualius klausimus.
3. SVARSTYTA. Dėl tarpžinybinės darbo grupės sudarymo Marijampolės jaunimo
užimtumo programos 2015-2019 m. projektui ruošti.
NUTARTA.
1. Deleguoti į Marijampolės jaunimo užimtumo programos ir jaunimo problemų
sprendimo plano, dokumento projekto ruošimo tarpžinybinę darbo grupę Jaunimo reikalų tarybos
narius Loretą Rutkauskienę ir Povilą Isodą.
2. Sudaryti tarpžinybinę darbo grupę šios sudėties:
2.1. Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos atstovai.
2.2. Neformaliojo ugdymo įstaigos atstovas.
2.3. Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus atstovas.
2.4. Marijampolės teritorinės darbo biržos atstovas.
2.5. Marijampolės kolegijos studentų atstovybės atstovas.
2.6. Marijampolės mokinių parlamentinės grupės atstovas.
2.7. Marijampolės savivaldybės kultūros įstaigų atstovas.
4.SVARSTYTA. Pasikeitimas informacija.
Povilas Isoda priminė Marijampolės jaunimo reikalų tarybos planuotas 2013 m. veiklas ir
siūlė dirbti pagal plane numatytą grafiką.
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Darbotvarkė:
1. Dėl Atviro jaunimo centro steigimo vietos numatymo. Marijampolės jaunimo
organizacijų tarybos kreipimosi „Dėl jaunimo centro kūrimo Marijampolėje“ aptarimas.
2. Dėl Marijampolės kolegijos studentų problemų analizės. (Susitikimas su Marijampolės
kolegijos studentų atstovybės atstovais).
3. Dėl Tarpžinybinės darbo grupės sudarymo Marijampolės jaunimo užimtumo
programos 2015-2019 m. projektui ruošti.
4. Pasikeitimas informacija.
1. SVARSTYTA. Dėl Atviro jaunimo centro steigimo vietos numatymo. Marijampolės
jaunimo organizacijų tarybos kreipimosi „Dėl jaunimo centro kūrimo Marijampolėje“ aptarimas.
Povilas Isoda informuoja, kad gautas Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos
kreipimąsis „Dėl jaunimo centro kūrimo Marijampolėje“. Jis pristatė Alytaus miesto Atviro
jaunimo centro, Druskininkų jaunimo centro veiklas. Siūlė pamąstyti ir teikti siūlymus dėl Atviro
jaunimo centro steigimo Marijampolės savivaldybėje, jo juridinio statuso, veiklos vietos. Teigė,
kad su Loreta Rutkauskiene lankėsi Vaikų globos namuose ir žiūrėjo laisvas patalpas.
Vygantas Dilys informuoja, kad mokyklose mažėja vaikų skaičius. Siūlo pritaikyti
mokyklų patalpas centro veiklai. Pasvarstyti apie šio centro įkūrimą Marijampolės P. Armino
pagrindinėje mokykloje.
Arūnas Adomynas pritaria, kad Atviras jaunimo centras galėtų veikti nebūtinai miesto
centre. Jis pritarė, kad centras veiktų Marijampolės Armino pagrindinėje mokykloje.
Ričardas Mockus klausė ar neformalaus jaunimo nevaržys mokyklos aplinka, ar tai nebus
kliūtis pritraukti jaunimą į centrą.
Vygantas Dilys prašė pagalvoti apie centro juridinį statusą: ar tai bus savarankiškas
juridinis vienetas ar kokios nors įstaigos padalinys.
Daiva Pankauskienė teigė, kad Marijampolės socialinės pagalbos centras turi daug
padalinių, bendrą administracinę valdymo struktūrą. Džiaugėsi, kad socialinės srities NVO įsikūrę
Bažnyčios g. Nr.19.
Povilas Isoda sakė, kad centras turėtų atsirasti ten kur daugiausia renkasi jaunimo.
Marius Čeponas siūlė centrą steigti Lietuvininkų gatvėje.
Loreta Rutkauskienė informavo, kad Lietuvininkų gatvėje yra įsikūrę daug organizacijų ir
nėra laisvos erdvės. Ji sakė, kad Alytaus miesto jaunimo centro atstovai mano, kad įstaigoje turėtų
dirbti keli darbuotojai (skirtingos lyties), todėl siūlo apie tai pagalvoti steigiant centrą
Marijampolėje.
NUTARTA.
1. Pritarti Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos rekomendacijai „Dėl atviro jaunimo
centro kūrimo Marijampolėje.
2. Apžiūrėti patalpas esančias R. Juknevičiaus g. 28, Marijampolės P. Armino
pagrindinės mokyklos patalpas, Marijampolės „Šaltinio“ mokyklos patalpas ir kitas patalpas.
3. Tęsti diskusiją dėl vietos kitame posėdyje ir ruošti Atviro jaunimo centro modelį.
2. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės kolegijos studentų problemų analizės. (Susitikimas
su Marijampolės kolegijos studentų atstovybės atstovais).
Aistė Mikulionytė, Marijampolės kolegijos studentų atstovybės prezidentė pristatė su
kokiomis problemomis susiduria Marijampolės kolegijos studentai: nepalankūs miesto viešojo
transporto grafikai, nesaugu prie bendrabučių ir k.t. Pristatė studentų tradicijas, vykdomus
projektus. Teigė, kad mažėja studentų skaičius, jaunimas pasyvus. Teigė, kad Kolegijos
administracija padeda studentams susirasti praktikos atlikimo vietas, tačiau sunku susirasti
baigusiems darbą.

Marius Čeponis teigė, kad Kolegijos studentai, jei bus įsteigtas Atviras jaunimo centras, j
galės jame atlikti praktiką.
Loreta Rutkauskienė informavo, kad kiekvieną mėnesį Savivaldybės administracijoje
vyksta savivaldų atstovų pasitarimai ir kvietė studentus juose dalyvauti.
Daiva Pankauskienė sakė, kad minint Socialinio darbuotojo dieną, Marijampolės
savivaldybės administracijoje vyks Marijampolės kolegijos studentų akcija.
NUTARTA. Bendradarbiauti su Marijampolės kolegijos studentų atstovybe sprendžiat
jaunimo aktualius klausimus.
3. SVARSTYTA. Dėl tarpžinybinės darbo grupės sudarymo Marijampolės jaunimo
užimtumo programos 2015-2019 m. projektui ruošti.
Povilas Isoda siūlė sudaryti tarpžinybinę darbo grupę dokumento projektui parengti.
Loreta Rutkauskienė informavo, kad ruošiant projektą reikėtų naudotis Jaunimo problemų
sprendimo plano medžiaga, taip pat įtraukti priemones iš Marijampolės savivaldybės 2011-2014 m.
programos, kurios išlieka aktualios.
Marius Čeponas siūlė apjungti pavadinimą: Marijampolės jaunimo užimtumo ir jaunimo
problemų sprendimo programa.
Jaunimo reikalų tarybos nariai aptarė tarpžinybinės darbo grupės sudėtį.
NUTARTA.
1. Deleguoti į Marijampolės jaunimo užimtumo programos ir jaunimo problemų
sprendimo plano, dokumento projekto ruošimo tarpžinybinę darbo grupę Jaunimo reikalų tarybos
narius Loretą Rutkauskienę ir Povilą Isodą.
2. Sudaryti tarpžinybinę darbo grupę šios sudėties:
2.1. Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos atstovai.
2.2. Neformaliojo ugdymo įstaigos atstovas.
2.3. Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus atstovas.
2.4. Marijampolės teritorinės darbo biržos atstovas.
2.5. Marijampolės kolegijos studentų atstovybės atstovas.
2.6. Marijampolės mokinių parlamentinės grupės atstovas.
2.7. Marijampolės savivaldybės kultūros įstaigų atstovas.
2.8.
2.9
4.SVARSTYTA. Pasikeitimas informacija.
Povilas Isoda priminė Marijampolės jaunimo reikalų tarybos planuotas 2013 m. veiklas ir
siūlė dirbti pagal plane numatytą grafiką.
Loreta Rutkauskienė pateikė informaciją apie jaunimo vykdomus ir jaunimui skirtus
projektus savivaldybėje. Pateikė informaciją apie jaunimo konferenciją, skirtą Lietuvos
pirmininkavimo Europos sąjungai proga, kuri vyko Vilniuje rugsėjo mėn. Įsipareigojo atsiųsti el.
laišku Jaunimo reikalų tarybos nariams konferencijoje priimtas rezoliucijas.
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