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MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS KOLEGIJOS 10-OJO 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2022 m. gegužės 4 d. Nr. P-3 

Marijampolė 

 

Posėdis vyko 2022 m. gegužės 4 d. vaizdo konferencijos būdu. 

Posėdžio pradžia – 10.00 val. Posėdžio pabaiga – 12.00 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, Justinas Kazla, Paulius Marozas, Albinas 

Mitrulevičius, Algirdas Neiberka, Edgaras Pilypaitis, Vincas Plikaitis, Metas Ražinskas, Bernardinas 

Petras Vainius, Mantas Varaška.  

Nedalyvavo: Kolegijos nariai – Povilas Isoda, Valdas Kamaitis, Mindaugas Tarnauskas.  

            Kiti dalyviai ir pranešėjai: Vidaus reikalų ministerijos (toliau –VRM), Regioninės plėtros 

departamento prie VRM atstovai, UAB „Smart Continent LT“ ekspertai, savivaldybių administracijų 

ir Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos Partnerių grupės atstovai. 

 

Posėdyje dalyvavo 11 iš 14 Kolegijos narių. Kvorumas yra. 

Posėdžio pirmininkas Edgaras Pilypaitis pristatė darbotvarkę. 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos partnerių grupės sudėties 

pakeitimo;  

2. Regionų plėtros programos pristatymas;  

3. Savivaldybių viešųjų paslaugų organizavimo studijų pristatymas; 

4. Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos 2021 m. įgyvendinimo 

ataskaitos pristatymas; 

5. 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 Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos partnerių grupės 

sudėties pakeitimo (10.05-10.10). 

 Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad į 

sudarytą Partnerių grupę deleguotas Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos atstovas 

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo direktorius Evaldas Ulevičius 

informavo, kad nuo 2022 m. vasario 26 d. nedirbs šioje įstaigoje ir nedalyvaus Partnerių grupės 

veikloje. Atsižvelgiant į tai ir vadovaudamasi Regioninės plėtros įstatymo 23 str. 10, 13 ir 17 dalimis 

bei Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos darbo reglamento1 XI skyriaus nuostatomis, 2022 

m. kovo 1 d. Marijampolės regiono plėtros taryba raštu kreipėsi į Lietuvos prekybos, pramonės ir 

 
1 Patvirtintas steigiamojo susirinkimo 2020 m. lapkričio 17 d. sprendimu Nr. 3 (Marijampolės regiono plėtros tarybos 

visuotinio dalyvių susirinkimo 2022 m. balandžio 12 d. sprendimo Nr. VDS-1 redakcija) „Dėl Marijampolės regiono 

plėtros tarybos kolegijos darbo reglamento patvirtinimo“ 
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amatų rūmų asociaciją, prašydama iki 2022 m. balandžio 1 d. deleguoti kitą narį, atstovausiantį šią 

organizaciją Partnerių grupės veikloje. 2022 m. kovo 31 d. buvo gautas Lietuvos prekybos, pramonės 

ir amatų rūmų asociacijos raštas, kuriuo į Partnerių grupę deleguojamas Marijampolės profesinio 

rengimo centro direktorius Gražvydas Juodišius. Kandidatas pateikė anketą dėl nepriekaištingos 

reputacijos ir užpildė lentelę dėl atitikties nustatytiems kriterijams. Atlikus Gražvydo Juodišiaus 

vertinimą nustatyta, kad kandidatas atitinka visus keliamus reikalavimus. 

Kolegijos narius pakvietus balsuoti už sprendimo projektą „Dėl Marijampolės regiono plėtros 

tarybos kolegijos 2021 m. gegužės 12 d. sprendimo Nr. S-4 „Dėl Marijampolės regiono plėtros 

tarybos kolegijos partnerių grupės sudarymo ir personalinės sudėties patvirtinimo” pakeitimo“, 11 

Kolegijos narių balsavo „už“, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos sprendimą Nr. S-6 „Dėl 

Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos 2021 m. gegužės 12 d. sprendimo Nr. S-4 „Dėl 

Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos partnerių grupės sudarymo ir personalinės sudėties 

patvirtinimo” pakeitimo“. 

 2. SVARSTYTA. Regionų plėtros programos pristatymas (10.10-10.50). 

Pranešėja – Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos grupės vadovė Rasa 

Tamulevičiūtė informavo, kad šiuo metu Regionų plėtros programos projektas derinamas su Finansų 

ministerija, 2022 m. gegužės 10 d. bus svarstoma Nacionalinėje regiono plėtros taryboje, o tada bus 

teikiamas Vyriausybei tvirtinti. Ji pristatė Regionų plėtros programos projektą, joje numatytas 

regionines pažangos priemones, išankstines sąlygas, lėšas regionams ir rodiklius, kuriuos reikės 

pasiekti (pridedamos skaidrės, Priedas Nr. 1). 

3. SVARSTYTA. Savivaldybių viešųjų paslaugų organizavimo studijų pristatymas (10.50-

11.35). 

Pranešėjai – UAB „Smart Continent LT“ ekspertai Donatas Voveris ir Asta Adamonytė 

Kolegijos narius supažindino su savivaldybių viešųjų paslaugų organizavimo studijų rezultatais. 

Buvo pristatyti atliktos antrinės ambulatorinės ir stacionarios sveikatos priežiūros paslaugų 

organizavimo, kultūros ir turizmo rinkodaros ir koordinavimo paslaugų organizavimo bei  

neformaliojo vaikų švietimo paslaugų organizavimo analizės rezultatai (pridedamos skaidrės, Priedas 

Nr. 2). 

4. SVARSTYTA. Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos 2021 m. 

įgyvendinimo ataskaitos pristatymas (11.35-11.50). 

Pranešėja – Regioninės plėtros departamento prie VRM vyr. specialistė Edita Pociūtė 

pristatė Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos 2021 m. įgyvendinimo 

ataskaitą, pasiektus rodiklius ir panaudotas lėšas regiono projektams įgyvendinti. Iš programoje 

įtrauktų 22 regioninių projektų, šiuo metu 14 baigti įgyvendinti, 8 – dar įgyvendinami. Projektams 

įgyvendinti suplanuota – 21.527.565, 38 Eur lėšų, iš kurių šiuo metu panaudota 17.618.708,73 Eur 

(81,8 proc.) (pridedamos skaidrės, Priedas Nr.3). 

5. SVARSTYTA. Kiti klausimai (11.50-12.00). 

Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad pakeistas 

Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos darbo reglamentas. Buvo atlikti pakeitimai, susiję su 

Regiono plėtros tarybos kolegijos narių veiklos apmokėjimo tvarka, kolegijoje svarstytinų klausimų 

inicijavimo ir pateikimo procedūromis, kolegijos posėdžių organizavimo žodinės bei rašytinės 

procedūromis, partnerių grupės veiklos organizavimo tvarka, naujai įtraukiama pasiūlymų dėl teisės 

aktų teikimo procedūra bei atlikti techniniai koregavimai, netikslumų taisymai. 

Tarybos pirmininkas Edgaras Pilypaitis priminė, kad š. m. gegužės 21 d. Vilniuje, prie Žemės 

ūkio ministerijos, organizuojamas Sūduvos dienų minėjimas, kur dalyvaus Sūduvos regiono 7 

savivaldybių amatininkai su savo dirbiniais ir muzikiniai kolektyvai. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                  Edgaras Pilypaitis 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                              Kristina Jakavonienė 


