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Marijampolės regiono plėtros taryba n u s p r e n d ž i a : 

Pakeisti 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“ ir išdėstyti jį 

nauja redakcija: 

 

„MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA  

 

SPRENDIMAS 

DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS PLANO 2021–2030 METAMS RENGIMO 

DARBO GRUPĖS SUDARYMO 

 

Vadovaudamasi Regioninės plėtros įstatymo 12 straipsnio 3 dalies 1 ir 11 punktais, 23 

straipsnio 1 dalies 10 punktu bei Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos 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“, 98 

punktu, Marijampolės regiono plėtros taryba  n u s p r e n d ž i a : 

 

1. Sudaryti Marijampolės regiono plėtros plano 2022–2030 metams rengimo darbo grupę 

(toliau – Darbo grupė): 

1.1. Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos atstovas, Darbo grupės vadovas; 

1.2. VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros atstovas; 

1.3. Kalvarijos ligoninės atstovas; 

1.4. Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės atstovas; 

1.5. Kalvarijos savivaldybės administracijos atstovas; 

1.6. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo atstovas; 

1.7. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos atstovas; 

1.8. Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centras atstovas; 

1.9. Marijampolės kolegijos atstovas; 



1.10. Marijampolės laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovės atstovas; 

1.11. Marijampolės ligoninės atstovas; 

1.12. Marijampolės miesto vietos veiklos grupės atstovas; 

1.13. Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos Partnerių grupės atstovas; 

1.14. Marijampolės savivaldybės administracijos atstovas; 

1.15. Sūduvos vietos veiklos grupės atstovas; 

1.16. Šakių krašto vietos veiklos grupės atstovas; 

1.17. Šakių ligoninės atstovas; 

1.18. Šakių miesto vietos veiklos grupės atstovas; 

1.19. Šakių rajono bendruomenių centrų asociacijos atstovas; 

1.20. Šakių rajono savivaldybės administracijos atstovas; 

1.21. Šakių turizmo ir verslo informacijos centro atstovas; 

1.22. Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

atstovas; 

1.23. VšĮ Inovacijų agentūros Bendradarbystės centro „Spiečius“ atstovas; 

1.24. Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės atstovas; 

1.25. Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjungos atstovas; 

1.26. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos atstovas; 

1.27. Žemės ūkio rūmų Marijampolėje atstovas. 

2. Pavesti Darbo grupei rengti, svarstyti ir teikti informaciją bei siūlymus Marijampolės 

regiono plėtros tarybai dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2022–2030 metams; 

3. Paskirti Marijampolės regiono plėtros tarybos administraciją Darbo grupės veiklą 

organizuojančia ir koordinuojančia institucija. 

4. Nustatyti, kad Darbo grupė, vykdydama šio sprendimo 2 punkte jai pavestas užduotis, 

gali pasitelkti nepriklausomų ekspertų, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) 

organizacijų atstovų.“ 

 

 

 

 

Kolegijos pirmininkas                                                                                             Edgaras Pilypaitis                           

 

 

 

 

 


