MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS POSĖDŽIO
2019-01-30 NUTARIMAI
1.SVARSTYTA. Dėl Marijampolės savivaldybės Atvirųjų jaunimo centrų ir Atvirųjų
jaunimo erdvių veiklos programų finansavimo.
NUTARTA. Pritarti Marijampolės savivaldybės Atvirųjų jaunimo centrų ir Atvirųjų
jaunimo erdvių veiklos programų finansavimo konkurso nuostatų projektui.
2. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo 20192022 metų programos projektų finansavimo 2019 metų konkurso nuostatų svarstymo.
NUTARTA:
1. Pritarti Marijampolės savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo 2019-2022 metų
programos projektų finansavimo 2019 metų konkurso nuostatų projektui.
2.Siūlyti projektų vertinimo komisijai: daryti projektų atranką ir finansavimą skirti tik
geriausią įvertinimą gavusiems projektams, neskirti finansavimo sporto organizacijų projektams,
kurių tikslas sporto varžybos.
3. Kviesti į artimiausią posėdį Marijampolės regiono jaunųjų verslininkų klubo atstovus
dėl projekto „Marijampolės regiono mokinių mokomųjų bendrovių mugė “.
3. SVARSTYTA. Dėl savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimo Marijampolės
savivaldybėje projektų finansavimo 2019 metų konkurso nuostatų svarstymo.
NUTARTA. Ruošiant nuostatus atsižvelgti į akredituotų įstaigų siūlymus dėl finansuotinų
veiklų.
4. SVARSTYTA. Dėl apdovanojimų labiausiai nusipelniusiems žmonėms ar
organizacijai, kurie 2018 m. kūrė jaunimui kultūrinę, ekonominę, socialinę ir dvasinę gerovę
kandidatūrų atrankos ir renginio organizavimo.
NUTARTA:
1.Teikti siūlymą dėl apdovanojimų Mero padėkos raštais labiausiai nusipelniusiems
žmonėms ar organizacijai, kurie 2018 m. kūrė jaunimui kultūrinę, ekonominę, socialinę ir dvasinę
gerovę šiems asmenims:
1.1. Maltos ordino Pagalbos tarnybos jaunąjį maltietį Tomą Bočį – „Už savanorystę ir
veiklą naudingą Marijampolės bendruomenei“;
1.2. Marijampolės dramos teatro jaunimo studiją – „Už kūrybinę veiklą ir teatrines
iniciatyvas, skirtas Marijampolės bendruomenei“;
1.3. Regbio klubo „Grandis“ prezidentą Arvydą Kasperavičių – „Už projektinę veiklą ir
iniciatyvas naudingas Marijampolės bendruomenei“;
1.4. Jurgitą Navickaitę, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato
policijos rėmėją – „Už savanorišką prevencinę veiklą užtikrinant visuomenės saugumą“;
1.5. Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo edukacijos
centro vedėją Ramintą Liubelionienę – „Už projektines veiklas vaikams ir jaunimui, iniciatyvas
naudingas Marijampolės savivaldybės bendruomenei“;
1.6. Rūtą Priven–Vaitkevičienę MB PRŪTA savininkę – „Už reikšmingus darbus
Marijampolės bendruomenei, verslumą, iniciatyvas, inovacijas“;
1.7. Paulių Labanauską – „Už savanorystę, aktyvią veiklą“;
1.8. Kasparą Stanulį – „Už savanorystę, projektinę veiklą ir iniciatyvas naudingas
Marijampolės bendruomenei“.
2. Apdovanoti Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos padėkos raštais:
2.1. Kamilę Lapinskaitę, Marijampolės savivaldybės „Šaltinio“ progimnazijos Mokinių
tarybos pirmininkę – „Už aktyvią veiklą ir iniciatyvas naudingas bendruomenei“;
2.2. Gretą Galinytę, Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos mokinę – „Už
savanorystę ir aktyvią veiklą Marijampolės bendruomenei“.
3. Renginį organizuoti vasario 19 d.
5. SVARSTYTA. Dėl jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo
(pažintinis vizitas į Šakių savivaldybę) svarstymo.

