MARIJAMPOLĖS JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBA “APSKRITAS STALAS”
VALDYBOS POSĖDŽIO NR. VP-001 PROTOKOLAS

2017 m. gruodžio 21 d., Marijampolė
Dalyvauja: Vladas Polevičius, Raimonda Bogužaitė, Akvilė Antanaitytė, Dominykas Butkus.

Marijampolės jaunimo organizacijų taryba “Apskritas stalas” – toliau MJOTAS.

Posėdžio Pirmininkas: Vladas Polevičius.
Posėdžio sekretorius: Raimonda Bogužaitė.

Darbotvarkė
1. Po gruodžio 6 d. Visuotinis narių susirinkimo. Protokolo pristatymas ir situacija su Registrų
centru.
2. Po Padėkos vakaro. Atsiliepimai ir pasiūlymai.
3. Situacija su Jaunimo reikalų departamento (toliau – JRD) projektu.
4. Dėl pareigybių ir etatų nustatymo.
5. Marijampolės savivaldybės projektų situacija.
6. MJOTAS finansinė situacija 2017 m. pabaigoje.
7. MJOTAS turto inventorizacija, patalpų naudojimo taisyklės nuo 2018 m.
8. Dėl MJOTAS biuro komandos ir praktikantų.
9. Dėl MJOTAS Strategijos 2018-2020 m.
10. Dėl MJOTAS 2018 m. veiklos plano.
11. Dėl MJOTAS Narių, stebėtojų situacijos.
12. Dėl MJOTAS Valdybos narių funkcijų ir veiklų pasiskirstymo.
13. Dėl MJOTAS vidinės ir išorinės komunikacijos bei vaizdinio identiteto.
14. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA. Po gruodžio 6 d. Visuotinis narių susirinkimo. Protokolo pristatymas ir situacija
su Registrų centru.
NUTARTA.
- Informacija išklausyta.
- Kitą Visuotinio narių susirinkimą šaukti pagal galiojančios įstatus ir Lietuvos Respublikos
įstatymus.
2. SVARSTYTA. Po Padėkos vakaro. Atsiliepimai ir pasiūlymai.
NUTARTA.
- Informacija išklausyta.
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- Kitais metais planuojama išlaikyti panašią Padėkos vakaro koncepciją.
3. SVARSTYTA. Situacija su JRD projektu.
NUTARTA.
- Informacija išklausyta.
- Pateikti Marijampolės savivaldybei dvi rekomendacijas nuo MJOTAS Pirmininko ir
Valdybos dėl jaunimo organizacijų steigimo kaštų kompensavimo ir dėl jaunimo
organizacijų steigimui reikalingos buveinės suteikimo. Vladas Polevičius yra įgaliotas
parašyti ir pateikti abu raštus iki 2017 m. gruodžio 29 d.
- Kitais metais planuojama teikti JRD, o papildomą finansavimą gauti iš savanoriškos
veiklos, Marijampolės savivaldybės bei kitų programų.
4. SVARSTYTA. Dėl pareigybių ir etatų nustatymo.
NUTARTA.
- Turint galimybes projektui galima darbinti projekto vadovą ir finansininką.
5. SVARSTYTA. Marijampolės savivaldybės projektų situacija.
NUTARTA.
- Informacija išklausyta.
- Marijampolės savivaldybės dotacijos yra panaudotos tinkamai ir pagal paskirtį.
- Siūloma, kad 2018 m. metais būtų vienas projektas pagal Marijampolės savivaldybės
finansavimo galimybę. Tai leistų tolygiai planuotis veiklas visiems metams.
6. SVARSTYTA. MJOTAS finansinė situacija 2017 m. pabaigoje.
NUTARTA.
- Informacija išklausyta.
- Siūloma, kol neateis projektinis finansavimas 2018-iems metams, racionaliai ir taupiai
naudoti organizacijos finansinius išteklius.
7. SVARSTYTA. MJOTAS turto inventorizacija ir patalpų naudojimosi taisyklės nuo 2018 m.
NUTARTA.
- Pristatytas MJOTAS turtas.
- Aistė Mikulionytė įpareigota pristatyti situaciją apie 2017 m. gruodžio 4 d. pirktas
kanceliarines prekes ir, galimybei esant, grąžinti jas į MJOTAS Biurą.
- Patalpų naudojimosi registrą pildo Vladas Polevičius. Tikimasi, kad patalpų užimtumo
grafikas bus matomas MJOTAS internetiniame tinklapyje www.mjotas.lt .
8. SVARSTYTA. Dėl MJOTAS biuro komandos ir praktikantų.
NUTARTA.
- MJOTAS Pirmininkas 2018 m. sausio mėn. pradės rinkti biuro komandą.
- MJOTAS yra pasirengęs priimti praktikantus.
9. SVARSTYTA. Dėl MJOTAS Strategijos 2018-2020 m.
NUTARTA.
- MJOTAS Strategija 2014-2017 m. nebuvo įgyvendinta. Strategija yra parengta
kokybiškai, todėl ją reikia papildyti ir pasitvirtinti iš naujo. Sausio mėnsesį yra
planuojama skelbti Neeilinį Visuotinį narių susirinkimą Strategijos 2018-2020 m.
tvirtinimui ir 2018 metų veiklos planavimui kartu su MJOTAS Narėmis ir stebėtojomis.
10. SVARSTYTA. Dėl MJOTAS 2018 m. veiklos plano.
NUTARTA.
- Vladas Polevičius pagal Padėkos vakaro metu gautas rekomendacijas parengs 2018 m.
veiklos plano gaires ir pristatys MJOTAS Valdybai.
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- Veiklos planas bus aptariamas kartu su MJOTAS Narėmis ir Stebėtojomis.
11. SVARSTYTA. Dėl MJOTAS Narių ir stebėtojų situacijos.
NUTARTA.
- Išsiaiškinti, kiek MJOTAS turi teisėtų Narių ir Stebėtojų, nes Narių ir Stebėtojų šalinimas
yra pagal įstatus numatytas MJOTAS Visuotinio narių susirinkimo metu.
- Išsiaškinti apie įvykusias MJOTAS Narių ir Stebėtojų reorganizacijas, persisteigimus,
likvidavimą ir šią analizę pristatyti MJOTAS Valdybai, kuri savo ruožtu siūlys imtis
atitinkamų sprendimų.
12. SVARSTYTA. Dėl MJOTAS Valdybos narių funkcijų ir veiklos pasiskirstymo.
NUTARTA.
- Visi Valdybos nariai gauna reikalingą informaciją iš MJOTAS Pirmininko.
- Esant pagalbos poreikiui, Valdybos nariai yra pasirengę pagelbėti.
13. SVARSTYTA. Dėl MJOTAS vidinės ir išorinės komunikacijos bei vaizdinio identiteto.
NUTARTA.
- MJOTAS vidine komunikacija rūpinasi Vladas Polevičius el. paštų, facebook ir kitų
priemonių pagalba.
- Perkurti MJOTAS vizualinį identitetą ir logotipą, kad visuomenėje būtų suprantamas
‘MJOTAS’ vietoje ilgojo pavadinimo.
- Apie naujus logotipų variantus Vladas Polevičius informuoja Valdybos narius.
14. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
NUTARTA.
- Informacija išklausyta.

Posėdžio pirmininkas Vladas Polevičius

Posėdžio sekretorė Raimonda Bogužaitė
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