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SPRENDIMAS 

DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS METINĖS VEIKLOS 

ATASKAITOS PATVIRTINIMO 
 

2022 m. kovo 16 d.  Nr. S-4 

Marijampolė 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 7 

punktu ir Marijampolės regiono plėtros tarybos nuostatų, patvirtintų Marijampolės regiono plėtros 

tarybos steigiamojo susirinkimo 2020 m. lapkričio 17 d. sprendimu Nr. 1 „Dėl Marijampolės regiono 

plėtros tarybos nuostatų patvirtinimo“, 53.2 papunkčiu, Marijampolės regiono plėtros taryba  

n u s p r e n d ž i a,  

 patvirtinti Marijampolės regiono plėtros tarybos metinę veiklos ataskaitą (pridedama). 

 

 

 

Kolegijos pirmininkas Edgaras Pilypaitis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATVIRTINTA 

Marijampolės regiono plėtros tarybos  

2022 m. kovo 16 d. sprendimu Nr. S-4 

 

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS METINĖ VEIKLOS 

ATASKAITA 

 

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS ADMINISTRACIJOS 

DIREKTORIAUS ĮVADINIS ŽODIS 

 

Marijampolės regiono plėtros taryba (toliau – Taryba) kaip savarankiškas juridinis vienetas 

įsteigta 2021 m. vasario 17 d. Tad pirmoji užduotis buvo pradėti naujos įstaigos veiklą ir organizuoti 

vidaus administravimą, kartu užtikrinant ir nepertraukiamą kitų Tarybos organų veiklą bei sprendimų 

priėmimą, taip pat regioninių planavimo dokumentų rengimą. Per pirmuosius Tarybos veiklos metus 

suformuotas Tarybos Administracijos personalas, parengti ir patvirtinti įstaigos veiklos sritis 

reglamentuojantys vidaus teisės aktai. 

Vykdant regioninės politikos įgyvendinimo funkcijas, organizuotas Tarybos organų darbas, o 

pretenduojant į papildomas 2014–2020 m. ES fondų lėšas Marijampolės regiono projektams finansuoti 

– pakeistas Marijampolės regiono plėtros planas ir regiono projektų sąrašai.  

Siekiant į Marijampolės regionui aktualių sprendimų, susijusių su regionine politika, priėmimą 

įtraukti kuo platesnį suinteresuotų grupių ratą, patvirtinta Tarybos kolegijos patariamoji grupė – 

Partnerių grupė. Jai atstovauja darbdavių, profesinių sąjungų organizacijų, bendruomeninių ir kitų 

nevyriausybinių organizacijų deleguoti asmenys.   

Kartu pradėti naujojo planavimo laikotarpio, t. y. 2021–2030 m. Marijampolės regiono plėtros 

plano (toliau – Planas) rengimo darbai. Tarybos administracijos iniciatyva organizuoti susitikimai su 

šakinėmis ministerijomis dėl planuojamų investicijų regione 2021–2027 m. (Vidaus reikalų ministerija, 

Susisiekimo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Aplinkos ministerija). Taip pat regiono 

savivaldybių administracijomis, Partnerių grupe, socialiniais ir ekonominiais partneriais, Plano rengimo 

darbo grupe. 2021 m. lapkričio 11 d. Tarybos kolegija pritarė preliminariam Marijampolės regiono 

esamos situacijos analizės aprašymui, t. y. siūlymams dėl spręstinų problemų, jų priežasčių, silpnybių, 

stiprybių, galimybių bei grėsmių. Tolesni Plano rengimo etapai – tikslų, uždavinių formulavimas, ir 

rodiklių sąrašas bei regione planuojamos Pažangos priemonės bus vykdomi LR Vyriausybei patvirtinus 

Regionų plėtros programą ir kitus regioninių investicijų planavimą reglamentuojančius teisės aktus. 

Atstovaujant regionui ir plėtojant tarptautinį bendradarbiavimą, prisijungta prie Trijų jūrų 

regionų ekonominio tinklo iniciatyvos. Pasirašyta Liublino deklaracija kartu su 14 Lietuvos, Lenkijos, 

Bulgarijos, Rumunijos, Slovakijos ir Vengrijos regionų. Šio susitarimo tikslas – bendradarbiauti 

abipusės naudos tikslais ir didinti regionų konkurencingumą. Kartu tai leis įgyvendinti bendras 

iniciatyvas infrastruktūros, energetikos, kultūros ir kitose srityse, ieškant partnerių bei finansavimo 

galimybių. 

2021 m. tęstas bendradarbiavimas su Palenkės vaivadija Pasienio bendradarbiavimo darbo 

grupės veiklų srityse. Organizuoti Lietuvos pusei atstovaujančių institucijų atstovų pasitarimai ir teikti 

siūlymai bendroms temoms aptarti tiek kolegoms iš Lenkijos pusės, tiek Tarpvyriausybinei komisijai. 

Tarybos veiklai viešinti iki bus parengtas įstaigos tinklapis, sukurta Marijampolės regiono plėtros 

tarybos Facebook paskyra, kurioje galima rasti Tarybai ir regiono stiprybėms viešinti skirtą vaizdo klipą. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PIIVSoE4YxA
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I SKYRIUS  

INFORMACIJA APIE MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS VEIKLOS 

TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMĄ 

 

Tarybos patvirtintame 2021 m. metiniame veiklos plane1 nustatytas tarybos veiklos:  

➢ Tikslas – planuoti ir koordinuoti nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimą 

Marijampolės regione ir skatinti regiono socialinę, ekonominę plėtrą. 

➢ Uždavinys – įgyvendinti Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatyme ir kituose 

įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose nustatytas regiono plėtros tarybos funkcijas. 

Siekiant iškelto tikslo ir vykdant numatytą uždavinį svarbiausi su jų įgyvendinimu susiję 2021 

m. atlikti darbai: 

 

➢ Regioninės plėtros įstatyme nustatytų funkcijų atlikimas: 

• 2014–2020 m. laikotarpio investicijos: 

Siekiant efektyviai suplanuoti įgyvendinant projektus sutaupytas lėšas, parengti ir Tarybos 

kolegijos priimti sprendimai dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 m. ir regiono projektų 

sąrašų pakeitimo. Tai sudarė prielaidas regiono savivaldybių administracijoms pretenduoti į papildomas 

lėšas atnaujinant regiono ikimokyklinio ugdymo įstaigą (23,8 tūkst. Eur) ir investuoti trūkstamas lėšas 

Vilkaviškio miesto plėtrai (197,3 tūkst. Eur). 

• 2021–2030 m. Marijampolės regiono plėtros plano rengimas: 

Nauja strateginio valdymo sistema ir metodika nustato, kad regiono plėtros planas yra 

strateginis dokumentas, skirtas spręsti konkrečiame regione kylančias problemas, išsiaiškinus jų 

priežastis, įvertinus regiono socialinius ir ekonominius rodiklius. Kartu bandant ieškoti būdų, kaip 

problemų priežastis šalinti bendradarbiaujant kelių regiono savivaldybių lygiu. Atlikus regiono 

socialinės ir ekonominės situacijos analizę ir bendradarbiaujant su regiono savivaldybių 

administracijomis bei Plano rengimo ir Partnerių grupe, išskirtos trys pagrindinės Marijampolės regione 

spręstinos problemos, identifikuotos jų priežastys, išskirtos regiono stiprybės ir silpnybės bei nustatytos 

išorinės galimybės ir grėsmės. Parengtoms Plano dalims gauta pritarianti Partnerių grupės išvada bei 

pritarta protokoliniu Tarybos kolegijos sprendimu. Plano rengimas bus tęsiamas 2022 m., formuojant 

regione funkcines zonas, planuojant pažangos priemones ir projektus joms įgyvendinti. 

• Teisės aktų projektų derinimas:  

Teiktos pastabos Vidaus reikalų ministerijai dėl Plėtos programų ir kitų teisės aktų, kurių 

įgyvendinimas gali turėti poveikį regiono plėtrai, projektų. 

• Tarptautinis bendradarbiavimas: 

Pasirašyta Liublino deklaracija ir organizuotas Pasienio bendradarbiavimo darbo grupės 

posėdis. 

• Administracijos veiklos organizavimas: 

Finansų, turto, personalo, viešųjų pirkimų, duomenų apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, 

vidaus tvarkos, vidaus kontrolės, korupcijos prevenciją reglamentuojančių tvarkų ir aprašų parengimas 

ir tvirtinimas. 

•  Tarybos organų – Visuotinio dalyvių susirinkimo ir Tarybos kolegijos bei jos Patariamojo 

organo Partnerių grupės, posėdžių organizavimas ir sprendimų rengimas.  

•  Delegavimai – parengti ir Tarybos kolegijos priimti sprendimai dėl delegavimo į pasienio 

bendradarbiavimo darbo grupių stebėsenos komitetus. 

 

➢ Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų funkcijų atlikimas: 

•  Parengtas ir Tarybos kolegijos priimtas sprendimas dėl Marijampolės regioninio atliekų 

prevencijos ir tvarkymo plano 2021–2027 m. rengimo ir bendro projekto įgyvendinimo. 

 

 

 

 
1 Tarybos 2021 m. balandžio 14 d. sprendimas Nr. S-1 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos metinio veiklos plano 

patvirtinimo“ 
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➢ Profesinio mokymo įstatyme nustatytų funkcijų atlikimas: 

• Teikti siūlymai dėl 2022 metų priėmimo į regiono profesinio mokymo įstaigą. Taip pat 

paskirtas atstovas dalyvauti Marijampolės profesinio rengimo centro įstaigos tarybos veikloje. Tarybos 

kolegijos sprendimų deleguota Tarybos Administracijos direktorė. 

Tarybos administracijoje regioninės politikos funkcijoms įgyvendinti 2021 m. įsteigta 4,25 

etato. 2021 m. Tarybos išlaidų dalis, funkcijoms, nustatytoms Regioninės plėtros ir kituose įstatymuose 

bei Vyriausybės nutarimuose, vykdyti, sudarė 131,7 tūkst. eurų. Asignavimai skirti iš Vidaus reikalų 

ministerijos programos ,,Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių valstybės politikos 

formavimas, įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė“ (pagal priemonę ,,Įgyvendinti nacionalinę 

regioninę politiką apskrityse, užtikrinti regionų plėtros tarybų funkcijų vykdymą“). Šios lėšos skirtos 

Tarybos Administracijos personalo darbo užmokesčiui, turtui, reikalingam kompiuterinių darbo vietų 

įrengimui ir funkcijų vykdymui, įsigyti, taip pat posėdžiams organizuoti (įvertinant ir nuotolinio darbo 

būtinybę), kvalifikacijai tobulinti. Pagal paslaugų teikimo sutartis įsigytos tokios paslaugos kaip 

internetinio ryšio įvedimas ir ryšių paslaugos, kvalifikacijos kėlimo paslaugos, buhalterinė programos 

palaikymas ir kt. 

 
II SKYRIUS 

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLOS REZULTATŲ 

VERTINIMO RODIKLIŲ PLANUOTOS REIKŠMĖS IR JŲ PASIEKIMAS 

 

 
2 Marijampolės regiono plėtros planas 2014–2020 metams, patvirtintas Marijampolės regiono plėtros tarybos 2013 m. 

lapkričio 21 d. sprendimu Nr. 51/8S-46 „Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams patvirtinimo“; 
3 Marijampolės regiono plėtros planas 2021–2030 metams 

Eil. 

Nr. 

PLANUOTA PASIEKTA 

Priemonės Vertinimo rodikliai 
Siektina 

rodiklio 

reikšmė 

Pasiekta 

rodiklio 

reikšmė 
Informacija apie rodiklio pasiekimą 

1.  Rengti ir tvirtinti 

regiono plėtros 

tarybos metinį veiklos 

planą 

Parengtas ir 

patvirtintas  regiono 

plėtros tarybos 

metinis veiklos 

planas, skaičius 

1 1 Tarybos metinis veiklos planas parengtas ir 

patvirtintas Tarybos kolegijos 2021-04-12 

sprendimu Nr. S-1.  

2.  Sudaryti Partnerių 

grupę ir priimant 

sprendimus 

atsižvelgti į Partnerių 

grupės teikiamas 

išvadas 

Kreiptasi į institucijas 

dėl atstovų į Partnerių 

grupę delegavimo ir 

sudaryta Partnerių 

grupė, skaičius 

1 1 Vadovaujantis Regioninės plėtros įstatymo 

ir Tarybos darbo reglamento nuostatomis 

kreiptasi dėl  atstovų į Partnerių grupę 

delegavimo, įvertinta atstovų atitiktis ir 

sudaryta Partnerių grupė Tarybos  

kolegijos 2021-05-12 sprendimu Nr. S-4 

Priimti sprendimai, 

įvertinus pateiktą 

Partnerių grupės 

išvadą, skaičius  

4 4 Partnerių grupei pateikti dokumentai ir 

pagal Partnerių grupės išvadas ir (ar) 

nuomonę priimti 4 Tarybos sprendimai 

(dėl Marijampolės regiono plėtros plano 

2014–2020 m. pakeitimo ir delegavimų į 

darbo grupes / Tarybas). 

3.  Rengti, tvirtinti 

regiono plėtros planą, 

jo pakeitimus 

Parengti ir priimti 

sprendimai dėl 

regiono plėtros 

plano2 pakeitimo, 

skaičius 

1 2 Marijampolės regiono plėtros planas 

2014–2020 m. pakeistas: 

Tarybos 2021-06-16 sprendimu Nr. S-12; 

Tarybos 2021-11-11 sprendimu Nr. S-17. 

Parengta ir, su 

Partnerių grupe 

apsvarsčius, 

patvirtinta regiono 

plėtros plano3 

regiono esamos 

1 1 Tarybos kolegija 2021-11-11 pritarė 

(2021-11-12 protokolas Nr. P-6) 

preliminariam Marijampolės regiono 

esamos situacijos analizės aprašymui, t. y. 

siūlymams dėl problemų, jų priežasčių ir 

silpnybių, stiprybių, galimybių bei grėsmių 

(SSGG). 
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Eil. 

Nr. 

PLANUOTA PASIEKTA 

Priemonės Vertinimo rodikliai 
Siektina 

rodiklio 

reikšmė 

Pasiekta 

rodiklio 

reikšmė 
Informacija apie rodiklio pasiekimą 

situacijos analizė, 

skaičius 

Tarybos administracijos iniciatyva 

organizuoti susitikimai  planuojamų 

investicijų regionuose 2021–2027 m. tema 

su šakinėmis ministerijomis,   regiono 

savivaldybių administracijomis, Partnerių 

grupe, socialiniais ir ekonominiais 

partneriais (iš viso 14 susitikimų). 

4.  Organizuoti regiono 

plėtros tarybos 

administracijos darbą 

Parengti ir 

Administracijos 

direktoriaus 

įsakymais (jeigu 

taikoma) patvirtinti 

naujos įstaigos 

veiklai ir vidaus 

administravimui 

užtikrinti reikalingi 

dokumentai (tvarkos, 

aprašai ir kt.), 

skaičius 

15 27 Parengtos ir patvirtintos (Administracijos 

direktoriaus įsakymais ar kitų 

Marijampolės regiono plėtros tarybos 

organų sprendimais) Administracijai 

funkcionuoti skirtos tvarkos, aprašai, 

vidaus dokumentai.  

5.  Organizuoti 

Marijampolės regiono 

plėtros tarybos organų 

– Visuotinio dalyvio 

susirinkimo ir 

Kolegijos,  darbą  

Suorganizuoti 

susirinkimai / 

posėdžiai, kuriems 

parengta ir pateikta 

svarstyti reikalinga 

medžiaga, skaičius 

10 12 • Organizuoti Marijampolės regiono 

plėtros tarybos visuotiniai dalyvių 

susirinkimai (2) ir parengta susirinkimuose 

svarstomų klausimų medžiaga; 

• Organizuoti Tarybos kolegijos posėdžiai 

(7) ir parengta posėdžiuose svarstomų 

klausimų medžiaga, kuri pateikta 

Kolegijos nariams; 

• Organizuoti Tarybos kolegijos 

patariamojo organo – Partnerių grupės, 

posėdžiai (3) ir pateikta svarstomų 

klausimų medžiaga. 

6.  Rengti, svarstyti ir 

priimti sprendimus 

Marijampolės regiono 

plėtros tarybos 

organuose – 

Visuotiniuose dalyvių 

susirinkimuose ir 

Kolegijos 

posėdžiuose  

Parengti ir priimti 

sprendimai, 

įgyvendinant 

nacionalinę regioninę 

politiką ir regiono 

plėtros tarybai 

nustatytas funkcijas, 

skaičius 

30 35 • Tarybos Visuotinis dalyvių susirinkimas 

priėmė 10 sprendimų.  

• Tarybos kolegija priėmė 25 sprendimus. 

7.  Priimti sprendimus 

dėl regiono projektų 

sąrašų keitimo, 

vykdant 2014–2020 

metų Europos 

Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų 

programos tarpinės 

institucijos funkcijas 

Patvirtinti siūlomų 

finansuoti regiono 

projektų sąrašų 

pakeitimai, skaičius 

2 7 Priimti sprendimai dėl regiono projektų 

sąrašų keitimo pagal 7 priemones. 

 

8.  Rengti, svarstyti ir 

teikti siūlymus dėl 

regionų plėtros 

taryboms teikiamų 

derinti teisės aktų, 

programų, planavimo 

Pateikti siūlymai dėl 

regionų plėtros 

taryboms teikiamų 

derinti teisės aktų, 

programų, planavimo 

dokumentų bei jų 

5 7 Teiktos pastabos Vidaus reikalų 

ministerijai dėl Plėtos programų ir kitų 

teisės aktų, kurių įgyvendinimas gali turėti 

poveikį regiono plėtrai, projektų derinimo. 
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Eil. 

Nr. 

PLANUOTA PASIEKTA 

Priemonės Vertinimo rodikliai 
Siektina 

rodiklio 

reikšmė 

Pasiekta 

rodiklio 

reikšmė 
Informacija apie rodiklio pasiekimą 

dokumentų bei jų 

pakeitimų projektų 

pakeitimų projektų, 

skaičius 

9.  Tvirtinti Kolegijos 

personalinę sudėtį 

Priimti sprendimai 

dėl Kolegijos 

personalinės sudėties, 

skaičius 

1 1 Parengtas sprendimas dėl Tarybos 

kolegijos personalinės sudėties pakeitimo, 

priimtas Tarybos Visuotinio dalyvių 

susirinkimo 2021-04-28 sprendimu Nr. 

VDS-2.  

10.  Nustatyti regiono 

plėtros tarybos lėšų 

naudojimo tvarką 

Nustatyta regiono 

plėtros tarybos lėšų 

naudojimo tvarka, 

skaičius 

1 1 Parengta Marijampolės regiono plėtros 

tarybos lėšų naudojimo tvarka, patvirtinta  

Tarybos Visuotinio dalyvių susirinkimo 

2021-04-28 sprendimu Nr. VDS-5. 

11.  Nustatyti regiono 

plėtros tarybos vidaus 

kontrolės tvarką 

Nustatyta regiono 

plėtros tarybos vidaus 

kontrolės tvarka, 

skaičius 

1 1 Parengtas Vidaus kontrolės įgyvendinimo 

Marijampolės regiono plėtros taryboje 

tvarkos aprašas, patvirtintas Tarybos 

Visuotinio dalyvių susirinkimo 2021-04-

28 sprendimu Nr. VDS-8. 

12.  Tvirtinti regiono 

plėtros tarybos 

administracijos 

direktoriaus ir 

administracijos 

darbuotojų darbo 

apmokėjimo sistemą 

Patvirtinta regiono 

plėtros tarybos 

administracijos 

direktoriaus ir 

administracijos 

darbuotojų darbo 

apmokėjimo sistema, 

skaičius 

2 2 Parengti ir patvirtinti: 

• Marijampolės regiono plėtros tarybos 

administracijos direktoriaus darbo 

apmokėjimo sistemos aprašas (Tarybos 

Visuotinio dalyvių susirinkimo 2021-04-

28 sprendimu Nr. VDS-3); 

• Marijampolės regiono plėtros tarybos 

darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos 

aprašas (Tarybos Visuotinio dalyvių 

susirinkimo 2021-04-28 sprendimu Nr. 

VDS-4). 

13.  Teikti informaciją 

apie Marijampolės 

regiono plėtros 

tarybos veiklą 

Užtikrinti 

informacijos teikimą 

apie Marijampolės 

regiono plėtros 

tarybos veiklą 

interneto svetainėje 

(kai bus sukurta), 

procentai 

100 - Pasirašyta sutartis, (2021-07-19 Nr.51VL-

99/T-13 Jungtinės veiklos sutartis tarp  

RPD prie VRM ir Marijampolės regiono 

plėtros tarybos įgyvendinant 2014-2020 

metų ES fondų investicijų projektą 

„Regionų tvarios plėtros planavimo ir 

įgyvendinimo efektyvumo didinimas“) 

(2021-11-29 R-8 paslaugų viešojo pirkimo 

– pardavimo sutartis tarp Marijampolės 

regiono plėtros tarybos,  UAB „Picture 

Ideas“ ir  RPD prie VRM) vykdomas 

interneto svetainės kūrimas, turinio 

derinimas ir t.t.  

Sukurta Tarybos Facebook paskyra, 

kurioje viešinama informacija apie 

Tarybos veiklą. 

14.  Skelbti Regioninės 

plėtros įstatyme 

nustatytus teisės aktus 

teisės aktų registre 

Paskelbti teisės aktų 

registre Regioninės 

plėtros įstatyme 

nustatyti teisės aktai, 

skaičius  

2 2 Teisės aktų registre paskelbti sprendimai 

dėl Marijampolės regiono plėtros plano 

2014–2020 m. pakeitimo. 


