
 
 

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS  

VISUOTINIS DALYVIŲ SUSIRINKIMAS 

 

SPRENDIMAS 

DĖL PREMIJOS MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI SKYRIMO 
 

2021 m. gruodžio 21 d. Nr. VDS-10 

Marijampolė 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 27 straipsnio 7 ir 9  

dalimis, Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus darbo apmokėjimo 

sistemos aprašo, patvirtinto Marijampolės regiono plėtros tarybos visuotinio dalyvių susirinkimo 2021 

m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. VDS-3 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos 

direktoriaus darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“, 16 ir 17 punktais ir atsižvelgdamas į 

Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos 2021 m. gruodžio 8 d. sprendimą Nr. S-24 „Dėl 

siūlymo pateikimo Marijampolės regiono plėtros tarybos visuotiniam dalyvių susirinkimui dėl 

premijos Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos direktoriui skyrimo”, Marijampolės 

regiono plėtros tarybos visuotinis dalyvių susirinkimas  n u s p r e n d ž i a,  

 skirti Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos direktoriui 100 proc. pareiginės 

algos dydžio premiją už labai gerą nustatytų užduočių atlikimą (pridedama). 

 

 

Visuotinio dalyvių susirinkimo pirmininkas                                                            Edgaras Pilypaitis 
  

 



Informacija apie Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus  

metinių veiklos užduočių1 vykdymą 

 

2021-11-23 

 

Metinės veiklos užduotys 
Siektini 

rezultatai 

Rezultatų 

vertinimo 

rodikliai 

Pasiekta 

rodiklio 

reikšmė 

Informacija apie Administracijos direktoriaus veiklos 

užduočių atlikimą 

1. Organizuoti Marijampolės regiono plėtros tarybos 

administracijos darbą: 

1.1. Parengtos ir Marijampolės regiono plėtros tarybos 

administracijos direktoriaus įsakymais patvirtintos (jeigu 

taikoma) regiono plėtros tarybos administracijai 

funkcionuoti skirtos tvarkos, aprašai, vidaus dokumentai:  

▪  regiono plėtros tarybos lėšų naudojimo tvarka; 

▪  regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus ir 

administracijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema; 

▪  viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos 

aprašas; 

▪  darbų saugos ir priešgaisrinės saugos tvarkos; 

▪  administracijos darbo reglamentas; 

▪  administracijos vidaus tvarkos taisyklės;  

▪  dokumentų valdymo, rengimo, tvarkymo, naudojimo 

tvarkos aprašas; 

▪  tvarkos ir dokumentai, užtikrinantys administracijos 

direktoriaus darbdavio įgaliojimų įgyvendinimą darbo 

teisės srityje; 

▪ dokumentai, nustatantys regiono plėtros tarybos 

finansinės veiklos ir apskaitos tvarką;  

▪  regiono plėtros tarybos vidaus kontrolės tvarka. 

Parengtų 

tvarkų / aprašų / 

dokumentų 

skaičius  

15 vnt. 29 vnt. Organizuotas Marijampolės regiono plėtros tarybos 

administracijos darbas: 

Personalo formavimas: 

Suformuotas Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos 

(toliau – Administracija) personalas pagal patvirtintą 

Administracijos pareigybių sąrašą: 

• Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos ekspertas; 

• Marijampolės regiono plėtros tarybos vyriausiasis specialistas; 

• Marijampolės regiono plėtros tarybos vyriausiasis specialistas; 

• Marijampolės regiono plėtros tarybos vyresnysis specialistas 

(vyriausiasis buhalteris) (0,25 etato). 

Parengtos ir patvirtintos (Administracijos direktoriaus ar kitų 

Marijampolės regiono plėtros tarybos organų sprendimais) regiono 

plėtros tarybos administracijai funkcionuoti skirtos tvarkos, aprašai, 

vidaus dokumentai: 

• Marijampolės regiono plėtros tarybos lėšų naudojimo tvarka; 

• Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos darbo 

reglamentas; 

• Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos 

direktoriaus darbo apmokėjimo sistemos aprašas; 

• Marijampolės regiono plėtros tarybos darbuotojų darbo 

apmokėjimo sistemos aprašas; 

• Marijampolės regiono plėtros tarybos 2021–2023 metų 

korupcijos prevencijos programa; 

• Marijampolės regiono plėtros tarybos viešųjų pirkimų 

organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas; 

• Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos 

direktoriaus ir Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos 

darbuotojų darbo nuotoliniu būdu taisyklės; 

 
1 Patvirtintos metinės veiklos užduotys, siektini rezultatai ir vertinimo rodikliai Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos 2021 m. balandžio 14 d. sprendimu Nr. S-2 „Dėl metinių 

užduočių Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos direktoriui patvirtinimo“  



• Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos (4 vnt.); 

• Marijampolės regiono plėtros tarybos dokumentų valdymo 

tvarkos aprašas; 

• Marijampolės regiono plėtros tarybos netarnybinių lengvųjų 

automobilių naudojimo taisyklės; 

• Marijampolės regiono plėtros tarybos netarnybinių lengvųjų 

automobilių sąrašas; 

• Marijampolės regiono plėtros tarybos buhalterinės apskaitos 

vadovas; 

• Marijampolės regiono plėtros tarybos turto / finansavimo sumų / 

įsipareigojimų / sąnaudų / pajamų / apskaitos tvarkų aprašai (8 vnt.); 

• Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Marijampolės regiono 

plėtros tarybos administracijoje tvarkos aprašas; 

• Asmens duomenų tvarkymo Marijampolės regiono plėtros tarybos 

administracijoje tvarkos aprašas; 

• Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos privatumo 

politika; 

• Konkursų į Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos 

darbuotojų pareigas organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas; 

• Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos darbuotojų 

veiklos vertinimo tvarkos aprašas; 

• Vidaus kontrolės įgyvendinimo Marijampolės regiono plėtros 

taryboje tvarkos aprašo projektas. 

2. Organizuoti Marijampolės regiono plėtros tarybos 

organų darbą: 

2.1. Marijampolės regiono plėtros tarybos visuotinio dalyvių 

susirinkimų organizavimas ir susirinkimuose svarstomų 

klausimų medžiagos pateikimas dalyviams; 

2.2. Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos (toliau – 

Kolegija) posėdžių organizavimas ir posėdžiuose svarstomų 

klausimų medžiagos pateikimas Kolegijos nariams. 

Suorganizuotų 

susirinkimų / 

posėdžių 

skaičius 

10 vnt. 11 vnt. Organizuotas Marijampolės regiono plėtros tarybos organų 

darbas: 

• Organizuoti Marijampolės regiono plėtros tarybos visuotinio 

dalyvių susirinkimai ir susirinkimuose svarstomų klausimų 

medžiagos pateikimas dalyviams; 

• Organizuoti Kolegijos posėdžiai ir posėdžiuose svarstomų 

klausimų medžiagos pateikimas Kolegijos nariams; 

• Organizuoti Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos 

patariamojo organo – Partnerių grupės, posėdžiai ir svarstomų 

klausimų medžiagos pateikimas Kolegijos nariams. 

3. Organizuoti Partnerių grupės suformavimą ir 

užtikrinti LR regioninės plėtros įstatyme nurodytų 

dokumentų pateikimą regiono plėtros tarybos Partnerių 

grupei bei Partnerių grupės išvados2, kuri pateikta dėl 

šių dokumentų, pateikimą Kolegijai 

Suformuota 

Partnerių grupė 

ir Partnerių 

grupei pateiktų 

dokumentų bei 

Partnerių 

100 proc. 100 proc. Suformuota Partnerių grupė ir Kolegijai pateiktos išvados / 

nuomonės: 

• Išvados dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 m. 

pakeitimo (Kolegijos posėdžiuose svarstyta 2021-06-16; 2021-11-

11);  

 
2 LR regioninės plėtros įstatymo 23 str. 11 d. 1 p.  



grupės 

suformuluotų 

išvadų1 

pateikimas 

Kolegijai 

• Nuomonės dėl delegavimų į komitetus / tarybas 2021-06-16; 2021-

11-11); 

• Nuomonės dėl siūlymų Marijampolės regiono plėtros plano 2021–

2030 metams (Kolegijos posėdyje svarstyta 2021-11-11). 

4. Teikti Kolegijai sprendimų projektus dėl 

Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams 

pakeitimo pagal gautus pasiūlymus 

Pagal pateiktus 

pasiūlymus 

Kolegijai 

pateikti 

sprendimų 

projektai dėl 

Marijampolės 

regiono plėtros 

plano 2014–

2020 metams 

pakeitimo 

100 proc. 100 proc. Pagal pateiktus savivaldybių administracijų pasiūlymus parengti ir 

įvertinus Partnerių grupės išvadas Kolegijai pateikti sprendimų 

projektai dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams 

pakeitimo (Kolegijos priimti sprendimai: 2021-06-16, Nr. S-12; 

2021-11-11, Nr. S-17). 

5. Organizuoti Marijampolės regiono plėtros plano 

2021–2030 m. rengimą ir derinimą su suinteresuotomis 

institucijomis  

Parengta 

Marijampolės 

regiono esamos 

situacijos 

analizė 

1 vnt. 1 vnt. 2021 m. lapkričio 11 d. Marijampolės regiono plėtros tarybos 

kolegija pritarė preliminariam Marijampolės regiono esamos 

situacijos analizės aprašymui, t. y. siūlymams dėl problemų, jų 

priežasčių ir silpnybių, stiprybių, galimybių bei grėsmių (SSGG). 

Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos iniciatyva 

organizuoti susitikimai su šakinėmis ministerijomis dėl planuojamų 

investicijų regionuose 2021–2027 m. (Vidaus reikalų ministerija, 

Susisiekimo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 

Aplinkos ministerija). Taip  regiono savivaldybių administracijomis, 

Partnerių grupe, socialiniais ir ekonominiais partneriais: 

• 2021-06-21 Savivaldybių administracijų, CPVA ir MRPT 

administracijos susitikimas 

• 2021-06-29 MRPP 2021–2030 m. rengimo Darbo grupės 

posėdis 

• 2021-08-03 Savivaldybių administracijų, CPVA ir MRPT 

administracijos susitikimas 

• 2021-08-18 Susitikimas su Marijampolės regiono 

savivaldybių merais 

• 2021-09-08 MRPP 2021–2030 m. rengimo Darbo grupės 

posėdis 

• 2021-09-08 Partnerių grupės posėdis 

• 2021-09-14 Ministerijų (VRM ir SM), savivaldybių 

administracijų, CPVA ir MRPT administracijos susitikimas  



• 2021-09-20 Susitikimas švietimo srities problemoms ir 

priežastims aptarti 

• 2021-10-12 Siūlomų problemų / priežasčių pristatymas 

Šakių rajono savivaldybės tarybos nariams 

• 2021-10-18 SADM, savivaldybių administracijų, CPVA ir 

MRPT administracijos susitikimas  

• 2021-10-22 Partnerių grupėje esamos situacijos analizės 

pristatymas/pritarimas siūlymams 

• 2021-11-09 Savivaldybių administracijų, CPVA ir MRPT 

administracijos susitikimas dėl FZ 

• 2021-11-11 MTPT kolegijos posėdis, AM priemonių 

pristatymas 

• 2021-12-06 Savivaldybių administracijų, CPVA ir MRPT 

administracijos susitikimas dėl funkcinių zonų formavimo 

regione 

 

 

 

 

Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė 

 


