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Marijampolės jaunimo organizacijų taryba “Apskritas stalas” (toliau - MJOTAS),         
būdama didžiausia jaunimo nevyriausybinė organizacija Marijampolės savivaldybėje ir        
vienydama 19 Marijampolės savivaldybėje veikiančių jaunimo organizacijų ir neformalių         
jaunimo grupių, rekomenduoja Marijampolės savivaldybei prisidėti prie jaunimo organizacijų         
veiklos efektyvinimo, skiriant papildomas patalpas jaunimo organizacijų veikloms įgyvendinti. 

 
Šiuo metu MJOTAS panaudos sutartimi naudojasi Marijampolės savivaldybei        

priklausančiomis patalpomis adresu Vytauto g. 17, Marijampolė. Deja, turimų patalpų šiuo           
metu jau nebepakanka visoms MJOTAS funkcijoms įgyvendinti, o tuo pačiu suteikti patalpas            
jaunimo organizacijų veiklai vystyti. 

 
Šiai dienai MJOTAS patalpomis naudojasi net 5 MJOTAS narės:  

- asociacija “Jaunimo laisvalaikis” (visuomenėje žinomi, kaip “Jaunimas YRA”),  
- Lietuvos jaunimo sąjungos “Žingsnis” Marijampolės skyrius,  
- Marijampolės regiono jaunųjų verslininkų klubas,  
- Marijampolės interact klubas,  
- Lietuvos moksleivių sąjungos Marijampolės moksleivių informavimo centras.  

Žinant faktą, kad minimose jaunimo organizacijose šiandien yra po 15-25 jaunų narių, jiems             
yra sudėtinga sutilpti esamose MJOTAS patalpose. 

 
Beje, MJOTAS džiaugiasi, kad Marijampolėje pradės veikti viešosios įstaigos “Versli          

Lietuva” bendradarbystės centras “Spiečius”. Tačiau rekonstravus konferencijų salę adresu         
Vytauto g. 17, Marijampolė į “Spiečiui” tinkamas patalpas, jaunimo organizacijos neteko           
erdvės, kurioje būtų galima organizuoti veiklas po darbo valandų ar savaitgaliais. Manome,            
kad būtų netikslinga jaunimo organizacijų organizuojamoms veikloms, mokymams ar         
susirinkimams nuomotis patalpas, kadangi šiuos finansus būtų galima panaudoti efektyviau. 

 



 
Rekomenduojama apsvarstyti galimybę skirti papildomas patalpas MJOTAS       

panaudos sutartimi adresu Vytauto g. 17, Marijampolė (trečias aukštas), kuriose šiuo metu            
laikinai yra įsikūręs bendradarbystės centras “Spiečius”. MJOTAS įsipareigoja mokėti         
komunalinius mokesčius papildomai suteiktose patalpose, apdrausti jas nuo nelaimingų         
atsitikimų, rūpintis suteiktų patalpų švara bei tvarka.  

 
Siekiant aiškiau apibrėžti papildomų patalpų jaunimo organizacijoms naudą,        

įvardijame aiškiai pamatuojamą pridėtinę vertę: 
- patalpose galės rinktis bei savo daiktus saugoti Marijampolės savivaldybėje         

veikiančios jaunimo organizacijos; 
- patalpose bus galima organizuoti įvairius mokymus, susitikimus, seminarus,        

skirtus jaunimo kompetencijų ugdymui (patalpos talpintų iki 30 sėdimų vietų); 
- patalpose vyktų kūrybinės dirbtuvės bei meniniai - kūrybiniai užsiėmimai         

vaikams bei jaunimui moksleivių atostogų metu; 
- patalpose vyktų jaunimo savanoriškos tarnybos bei jaunimo tarptautinės        

savanorystės mentorių susitikimai; 
- naudojimąsi patalpomis būtų galima rezervuoti internetu ir už tai būtų          

atsakinga MJOTAS; 
- jaunimo organizacijų veikla nebūtų ribojama Marijampolėje veikiančių įstaigų        

darbo valandomis, t.y. patalpomis bus galima naudotis po darbo valandų bei           
savaitgaliais; 

- patalpų švara, tvarka, naudojimosi taisyklėmis bei komunaliniais mokesčiais        
rūpintųsi MJOTAS; 

- patalpose esančiu inventoriumi (stalais, kėdėmis, lentynomis ir kt.) pasirūpintų         
MJOTAS, pasinaudojęs įvairių fondų finansavimu, leidžiančiu įveiklinti       
jaunimo organizacijas. 
 

Matydami aiškų poreikį jaunimo organizacijų veiklos efektyvinimui bei augimui,         
siūlome apsvarstyti šiame rašte pateiktus argumentus dėl papildomų patalpų MJOTAS          
skyrimo panaudos tvarka. 
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