
 
 

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

 

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS KOLEGIJOS 8-OJO 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021 m. gruodžio 9 d. Nr. P-7 

Marijampolė 

 

Posėdis vyko 2021 m. gruodžio 8 d. vaizdo konferencijos būdu. 

Posėdžio pradžia – 10.00 val. Posėdžio pabaiga – 11.50 val. 

Posėdžio pirmininkas – Marijampolės regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) kolegijos 

pirmininkas, Šakių rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis. 

Posėdžio sekretorė – Tarybos administracijos vyr. specialistė Kristina Jakavonienė. 

Dalyvavo: Tarybos kolegijos (toliau – Kolegija) nariai (registracija atlikta Kolegijos nariams 

jungiantis prie posėdžio): 

Kęstutis Bagdanavičius, Daiva Černiuvienė, Paulius Marozas, Albinas Mitrulevičius, 

Algirdas Neiberka, Edgaras Pilypaitis, Vincas Plikaitis, Metas Ražinskas.  

Nedalyvavo: Kolegijos nariai – Povilas Isoda, Valdas Kamaitis, Justinas Kazla, Mindaugas 

Tarnauskas, Bernardinas Petras Vainius, Mantas Varaška. 

            Kiti dalyviai ir pranešėjai: Marijampolės profesinio rengimo centro direktorius Gražvydas 

Juodišius, Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Bagušinskas, 

Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės 

administracijos direktorius Vitas Gavėnas, Vilkaviškio rajono savivaldybės Investicijų ir strateginio 

planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė, Kalvarijos savivaldybės administracijos Ekonominės 

plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Vida Tumelienė.   

 

Posėdyje dalyvavo 8 iš 14 Kolegijos narių. Kvorumas yra. 

Posėdžio pirmininkas Edgaras Pilypaitis pristatė darbotvarkę. 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl siūlymo pateikimo Marijampolės regiono plėtros tarybos visuotiniam dalyvių 

susirinkimui dėl premijos Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos direktoriui skyrimo;  

2. Dėl siūlymų teikimo dėl 2022 m. mokinių priėmimo į Marijampolės profesinio rengimo 

centrą;  

3. Informacija dėl Regioninio atliekų tvarkymo plano rengimo ir galimo projekto pareiškėjo; 

4. Kiti klausimai.  

Posėdžio pirmininkas Edgaras Pilypaitis pasiteiravo, ar Kolegijos nariai turi pastabų dėl 

posėdžio darbotvarkės projekto. Kolegijos nariai pastabų neturėjo. 

Bendru sutarimu pasiūlytai darbotvarkei pritarta. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl siūlymo pateikimo Marijampolės regiono plėtros tarybos visuotiniam 

dalyvių susirinkimui dėl premijos Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos direktoriui 

skyrimo (10.05-10.10). 

 Pranešėjas – Posėdžio pirmininkas Edgaras Pilypaitis pristatė, kad teikiamas svarstyti 

sprendimo projektas „Dėl siūlymo pateikimo Marijampolės regiono plėtros tarybos visuotiniam 

dalyvių susirinkimui dėl premijos Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos direktoriui 

skyrimo“, kurio tikslas – teikti siūlymą Marijampolės regiono plėtros tarybos visuotiniam dalyvių 

susirinkimui dėl premijos Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos direktoriui skyrimo. 

Jis pabrėžė, kad Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos direktorei Jurgitai 

Mitrulevičienei siūloma skirti premiją už labai gerą Marijampolės regiono plėtros tarybos 
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administracijos darbo ir Marijampolės regiono plėtros tarybos organų darbo organizavimą naujai 

įsteigus Marijampolės regiono plėtros tarybą. 

Kolegijos narys Metas Ražinskas pritardamas teigė, kad  Marijampolės regiono plėtros 

tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė puikiai atlieka savo darbą. 

Kolegijos narius pakvietus balsuoti už sprendimo projektą „Dėl siūlymo pateikimo 

Marijampolės regiono plėtros tarybos visuotiniam dalyvių susirinkimui dėl premijos Marijampolės 

regiono plėtros tarybos administracijos direktoriui skyrimo“, 8 Kolegijos narių balsavo „už“, 0 – 

„prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos sprendimą Nr. S-24 „Dėl 

siūlymo pateikimo Marijampolės regiono plėtros tarybos visuotiniam dalyvių susirinkimui dėl 

premijos Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos direktoriui skyrimo“. 

2. SVARSTYTA. Dėl siūlymų teikimo dėl 2022 m. mokinių priėmimo į Marijampolės 

profesinio rengimo centrą (10.10-10.25). 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Ministerija) 2021 m. lapkričio 22 d. raštu Nr. 

SR-4526 „Dėl 2022 metų priėmimo į regiono profesinio mokymo įstaigas“ kreipėsi į Marijampolės 

regiono plėtros tarybą, informuodama, kad Ministerija, planuodama 2022 metų priėmimą į profesinio 

mokymo įstaigas, rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 2022 metais priimamų į 

profesinio mokymo įstaigas mokinių preliminaraus skaičiaus“ projektą. Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos profesinio mokymo įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, prašoma iki 2021 m. gruodžio 22 d. 

pateikti pasiūlymus dėl 2022 metų priėmimo į regiono profesinio mokymo įstaigas, atsižvelgus į 

regiono savivaldybių ūkinės ir socialinės plėtros poreikius. 

Pranešėjas – Marijampolės profesinio rengimo centro direktorius Gražvydas Juodišius pateikė 

informaciją apie įstojusius į Marijampolės profesinio rengimo centrą 2021 metais ir planą 2022 

metams. Jis  informavo, kad 2021 metais kvota stojančiųjų į mokymo įstaigą buvo 1078 mokiniai, 

tačiau buvo priimta 1089 mokiniai. Tarp stojančiųjų daugiausia mokinių buvo sveikatos priežiūros, 

socialinės gerovės, paslaugų (maitinimo, aptarnavimo) ir transporto paslaugų sektoriuose. 2022 metų 

planas – 1248 mokiniai, iš kurių 907 – Marijampolės savivaldybėje, 181 – Šakių rajono savivaldybėje 

ir 160 – Vilkaviškio rajono savivaldybėje. Gražvydas Juodišius kaip prioritetines specialybes įvardino 

inžinerines, architektūros ir statybos profesijas. Kolegijos narys Metas Ražinskas pasiteiravo, kiek 

2021 metais buvo priimta stojančiųjų į socialinės gerovės srities profesijas ir kodėl 2022 metais šis 

skaičius yra sumažintas, kai rinkoje yra paklausa šios srities specialistams. Marijampolės profesinio 

rengimo centro direktorius Gražvydas Juodišius paaiškino, kad į šios srities 2 specialybes buvo 

priimta apie 96 asmenis. 2022 metais stojančiųjų skaičius sumažintas, tačiau priimant pagal esantį 

poreikį skaičius gali keistis. Posėdžio pirmininkas Edgaras Pilypaitis pasiteiravo, ar nesusiduria  

mokymo įstaiga su problemomis, kai stojančiųjų būna daugiau nei buvo planuota. Gražvydas 

Juodišius paaiškino, kad eigoje vietos perskirstomos tarp kitų, mažiau paklausių specialybių. 

Kolegijos nariai pritarė Marijampolės profesinio rengimo centro direktoriaus Gražvydo 

Juodišiaus pateiktai informacijai. 

NUTARTA. Įvertinus Marijampolės profesinio rengimo centro direktoriaus Gražvydo 

Juodišiaus pateiktą informaciją, pritarti Ministerijos 2021 m. lapkričio 22 d. raštu Nr. SR-4526 

pateiktiems siūlymams dėl 2022 metų priėmimo į Marijampolės profesinio rengimo centrą.  

3. SVARSTYTA. Informacija dėl Regioninio atliekų tvarkymo plano rengimo ir galimo 

projekto pareiškėjo (10.25-10.35). 

Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad teikiamo 

svarstyti sprendimo projekto „Dėl Marijampolės regioninio atliekų tvarkymo plano 2021-2027 m. 

rengimo“ (toliau – Sprendimo projektas) tikslas – siūlyti UAB „Marijampolės apskrities atliekų 

tvarkymo centras“ teikti paraišką Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų 

valdymo agentūrai (toliau – APVA) ir įgyvendinti projektą dėl Marijampolės regioninio atliekų 

prevencijos ir tvarkymo plano 2021–2027 m. parengimo. Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad pagal 

patvirtinto Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonės „Subsidijos ir dotacijos regioninių 

ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų projektų rengimui“ projektų finansavimo 

tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 13 punktą „Priemonės lėšomis vieno komunalinių atliekų tvarkymo 

regiono teritorijoje gali būti finansuojamas vienas projektas“, o Marijampolės regiono plėtros tarybos 

administracija neturi įgaliojimų rengti ir tvirtinti Savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų, 
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siūloma paraišką teikti ir projektą dėl regioninio atliekų tvarkymo ir prevencijos plano parengimo 

įgyvendinti UAB „Marijampolės apskrities atliekų centras“. Ji pabrėžė, kad pagal Aprašo nuostatas, 

regioninio atliekų prevencijos ir tvarkymo plano parengimui bus galima skirti 20 000 Eur, o 

savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo plano parengimui – 10 000 Eur. Jurgita Mitrulevičienė 

informavo, kad Aplinkos projektų valdymo agentūra 2021 m. lapkričio 25 d. yra paskelbusi kvietimą 

teikti paraiškas dėl regioninių ir savivaldybių atliekų ir prevencijos tvarkymo planų parengimo pagal 

priemonę „Subsidijos ir dotacijos regioninių ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų 

projektų rengimui“.  

     Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Bagušinskas pritarė 

pateiktai informacijai. Jis teigė, kad vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatomis, regioninis 

ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planai galės būti pradėti rengti, kai bus patvirtintas 

valstybinis atliekų prevencijos ir tvarkymo planas. Algirdas Bagušinskas aiškino, kad rengiant planus, 

bus pasirašyta su savivaldybėmis bendradarbiavimo sutartis, pasiskirstant funkcijomis ir 

atsakomybėmis. 

Remiantis aukščiau išdėstyta informacija, Sprendimo projektu taip pat siūloma UAB 

„Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ pagal teisės aktuose numatytą kompetenciją 

pateikti Marijampolės regiono plėtros tarybai tvirtinti Projekto įgyvendinimo rezultatą – 

Marijampolės regioninio atliekų prevencijos ir tvarkymo plano 2021–2027 metams projektą, parengtą 

pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatytus reikalavimus.  

Kolegijos narius pakvietus balsuoti už sprendimo projektą „Dėl Marijampolės regioninio 

atliekų prevencijos ir tvarkymo plano 2021–2027 m. rengimo“, 8 Kolegijos narių balsavo „už“, 0 – 

„prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti Marijampolės regiono plėtros tarybos sprendimą Nr. S-25 „Dėl 

Marijampolės regioninio atliekų prevencijos ir tvarkymo plano 2021–2027 m. rengimo“. 

4. SVARSTYTA. Kiti klausimai (10.35-10.50). 

 Kolegijos narys Metas Ražinskas informavo, kad nuo kitų metų bus didinama atliekų 

tvarkymo kaina, todėl siūlė šį klausimą aptarti bendrai savivaldybėms, kad būtų lengviau priimti 

vieningą kainą. Posėdžio pirmininkas Edgaras Pilypaitis paaiškino, kad  klausimas dėl tarifo didinimo 

bus svarstomas kiekvienos savivaldybės taryboje, taip pat buvo aptartas Marijampolės apskrities 

atliekų tvarkymo centro valdybos susirinkime, kuriame dalyvavo visų regionų savivaldybių atstovai. 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Bagušinskas informavo, kad jų 

įstaigos atstovai galėtų atvykti ir į vykdomus posėdžius, kad galėtų paaiškinti visas atliekų tvarkymo 

tarifo didėjimo priežastis. 

Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė priminė, kad 2021 m. gruodžio 21 

d. bus organizuojamas Visuotinis dalyvių susirinkimas. Taip pat ji informavo, kad šiuo metu vyksta 

intensyvus bendradarbiavimas su savivaldybių administracijų investicijų skyrių atstovais dėl 

funkcinių zonų. Paskutinio susitikimo metu buvo išgrynintos 5 sritys – investicijų, turizmo, viešojo 

transporto, socialinių paslaugų ir klimato kaitos, kurias išanalizavus bus formuojamos funkcinės 

zonos. 

 

  

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                  Edgaras Pilypaitis 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                              Kristina Jakavonienė 


