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Vadovaujantis Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos darbo reglamento1 (toliau – Darbo 

reglamentas)  43, 61 ir 85-88 punktais, organizuojamas Marijampolės regiono plėtros tarybos (toliau – 

Taryba) kolegijos posėdis rašytinės procedūros tvarka. 

Marijampolės regiono plėtros tarybos administracija 2022 m. spalio 21 d. el. paštu Tarybos kolegijos 

nariams išsiuntė rašytinės procedūros darbotvarkę, aiškinamąjį raštą, sprendimo projektą, sprendimo 

projekto lyginamąjį variantą ir Tarybos kolegijos nario balsavimo lapą. 

Rašytinės procedūros pradžia – 2022 m. spalio 21 d. 

Rašytinės procedūros pabaiga – 2022 m. spalio 27 d. 

Posėdžio pirmininkas – Edgaras Pilypaitis, Tarybos kolegijos (toliau – Kolegija) pirmininkas. 

Posėdžio sekretorė – Kristina Jakavonienė, Tarybos administracijos vyriausioji specialistė.   

Rašytinėje procedūroje dalyvavo 11 iš 14 Kolegijos narių, užpildydami Kolegijos nario balsavimo 

lapą (Darbo reglamento 5 priedas):  

Dalyvavo: Kolegijos nariai: 

Kęstutis Bagdanavičius, Daiva Černiuvienė, Valdas Kamaitis, Justinas Kazla, Albinas Mitrulevičius, 

Edgaras Pilypaitis, Vincas Plikaitis, Metas Ražinskas, Paulius Marozas, Algirdas Neiberka, Bernardinas 

Petras Vainius.  

Nedalyvavo:  

Kolegijos nariai – Povilas Isoda, Mindaugas Tarnauskas, Mantas Varaška. 

 

RAŠYTINĖS PROCEDŪROS DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2022–2030 metams rengimo darbo grupės sudarymo. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2022–2030 metams rengimo darbo grupės 

sudarymo. 

Marijampolės regiono plėtros tarybos 2021 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. S-13 „Dėl Marijampolės 

regiono plėtros plano 2021–2030 metams rengimo darbo grupės sudarymo“ (toliau – Sprendimas) buvo 

sudaryta darbo grupė iš viešojo sektoriaus atstovų, socialinių ir ekonominių partnerių, verslo asocijuotų 

struktūrų, regione veikiančių aukštojo mokslo ir profesinio rengimo įstaigų, vietos bendruomenių bei kitų 

suinteresuotų subjektų. Darbo grupei pavesta rengti, svarstyti ir teikti informaciją bei siūlymus Marijampolės 

regiono plėtros tarybai dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2021–2027 m., o Marijampolės regiono 

plėtros tarybos administracija paskirta Darbo grupės veiklą organizuojančia ir koordinuojančia institucija. 

Teikiamo svarstyti sprendimo projekto „Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2022–2030 metams 

rengimo darbo grupės sudarymo“ (toliau – Sprendimo projektas) tikslas – pakeisti rengiamo Marijampolės 

regiono plėtros plano įgyvendinimo laikotarpį bei patikslinti Darbo grupės sudėtį. Sprendimo projektu 

atliekamų pakeitimų pagrindas: 

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

Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos darbo reglamento patvirtinimo“ (Marijampolės regiono plėtros tarybos 

visuotinio dalyvių susirinkimo 2022 m. balandžio 12 d. sprendimo Nr.VDS-1 redakcija). 
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1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 713 „Dėl 2022–2030 metų 

regionų plėtros programos patvirtinimo“ buvo patvirtinta 2022–2030 metų regionų plėtros programa (toliau 

– RPP), kurios įgyvendinimui rengiami regionų plėtros planai. Patvirtintos RPP įgyvendinimo laikotarpis – 

2022–2030 metai. Vadovaujantis Strateginio valdymo metodikos 2  99 punktu, regionų plėtros planų 

įgyvendinimo trukmė turi atitikti RPP įgyvendinimo laikotarpį, o Sprendimu darbo grupė buvo sudaryta 

Marijampolės regiono plėtros plano 2021–2030 metams rengimui. Atsižvelgiant į tai, Sprendime turi būti 

patikslintas rengiamo Marijampolės regiono plėtros plano laikotarpis iš 2021–2030 m. į 2022–2030 m. 

2. Patvirtinus RPP buvo nustatytos išankstinės sąlygos ir kiti reikalavimai bei regioninės pažangos 

priemonės, kurios galės būti įgyvendinamos regionų plėtros planuose suplanuotais projektais. Europos 

Komisija 2022 m. rugpjūčio mėn. patvirtino 2021–2027 m. ES fondų investicijų programą (toliau – IP), 

kurioje detaliau apibrėžtos ES fondų lėšomis remiamos veiklos pagal RPP planuojamas regionines pažangos 

priemones. Atsižvelgiant į tai, Marijampolės regiono plėtros tarybos administracija atnaujino Marijampolės 

regiono esamos situacijos analizę, patikslino regiono problemas, jų priežastis, preliminarius Marijampolės 

regiono plėtros plano tikslus ir uždavinius. Prieš pradedant tolesnį Marijampolės regiono plėtros plano 

rengimo etapą – pažangos priemonių rengimą ir įvertinus patvirtintų RPP ir IP nuostatas dėl remiamų veiklų 

bei keliamų reikalavimų, taip pat, atsižvelgiant į kai kurių Darbo grupės sudėtyje esančių įstaigų likvidavimą 

ar reorganizavimą, buvo nuspręsta, kad yra tikslinga atnaujinti Darbo grupės sudėtį. 

Marijampolės regiono plėtros tarybos administracija 2022 m. rugsėjo 15 d. raštu Nr. D-84 „Dėl 

Marijampolės regiono plėtros plano rengimo darbo grupės“ kreipėsi į Darbo grupės sudėtyje esančias 

institucijas bei organizacijas, prašant pateikti informaciją dėl tolesnio dalyvavimo Darbo grupės veikloje. 

Atsižvelgiant į gautą informaciją buvo parengtas Sprendimo projektas, kuriuo patikslintas 

Marijampolės regiono plėtros plano laikotarpis ir atnaujinta Darbo grupės institucinė sudėtis. 

Balsavo: „už“- 11, „prieš“- 0, „nusišalino“- 0. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. S-16 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2021 m. birželio 

16 d. sprendimą Nr. S-13 „Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2021–2030 metams rengimo darbo grupės 

sudarymo“ pakeitimo“. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                Edgaras Pilypaitis 

 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                 Kristina Jakavonienė 

 
2 Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio 

valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos 

Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“; 


