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Posėdis vyko 2022 m. gruodžio 21 d., vaizdo konferencijos būdu. 
Posėdžio pradžia – 9.00 val. Posėdžio pabaiga – 10.00 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, Povilas Isoda, Justinas Kazla, Albinas 

Mitrulevičius, Algirdas Neiberka, Edgaras Pilypaitis, Vincas Plikaitis, Metas Ražinskas, , 
Bernardinas Petras Vainius, Mantas Varaška.  

Nedalyvavo: Kolegijos nariai – Valdas Kamaitis, Paulius Marozas, Mindaugas Tarnauskas.  
            Kiti dalyviai: Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė, Tarybos 
administracijos ekspertė Agnė Norutė, Marijampolės profesinio rengimo centro direktorius 
Gražvydas Juodišius, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas 
Vitas Gavėnas, Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Redas Juškaitis, 
Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Investicijų poskyrio vedėja Rasa Avietynienė, 
Marijampolės savivaldybės administracijos Investicijų ir verslo skatinimo skyriaus vedėjas Darius 
Cinaitis,  Šakių rajono savivaldybės administracijos Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas 
Arvydas Šlėderis. 

 
Posėdyje dalyvavo 11 iš 14 Kolegijos narių. Kvorumas yra. 
Posėdžio pirmininkas Edgaras Pilypaitis pristatė darbotvarkę. Bendru sutarimu darbotvarkei 

pritarta. 
 
DARBOTVARKĖ: 
1. Informacija dėl siūlymų teikimo dėl 2023 m. mokinių priėmimo į Marijampolės 

profesinio rengimo centrą;  
2. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 m. pakeitimo;  
3. Dėl 2022–2030 m. Marijampolės regiono plėtros plano projekto; 
4. Dėl siūlymo teikimo Marijampolės regiono plėtros tarybos visuotiniam dalyvių 

susirinkimui; 
5. Kiti klausimai.  
 
1. SVARSTYTA. Informacija dėl siūlymų teikimo dėl 2023 m. mokinių priėmimo į 

Marijampolės profesinio rengimo centrą (9.00-9.15). 
Tarybos administracijos direktorė J. Mitrulevičienė informavo, kad Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija (toliau – Ministerija) 2022 m. lapkričio 30 d. raštu Nr. SR-4589 „Dėl 2023 metų 
priėmimo į regiono profesinio mokymo įstaigas“ kreipėsi į Marijampolės regiono plėtros tarybą, 
informuodama, kad Ministerija, planuodama 2023 metų priėmimą į profesinio mokymo įstaigas, 
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rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 2023 metais priimamų į profesinio mokymo 
įstaigas mokinių preliminaraus skaičiaus“ projektą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos profesinio 
mokymo įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, prašoma iki 2022 m. gruodžio 23 d. pateikti pasiūlymus dėl 
2023 metų priėmimo į regiono profesinio mokymo įstaigas, atsižvelgus į regiono savivaldybių ūkinės 
ir socialinės plėtros poreikius. Tarybos kolegijos Partnerių grupės narys Marijampolės profesinio 
rengimo centro direktorius G. Juodišius pristatė esamą Marijampolės profesinio rengimo centro 
situaciją, akcentuodamas, kad ankstesniais metais stojančiųjų planai buvo įgyvendinti pilnai ir 
kiekvienais metais stebima stojančiųjų mokinių didėjimo tendencija. Jis informavo, kad 2020 metais 
stojančiųjų skaičius buvo – 1044, 2021 m. – 1108, 2022 m.– 1213, o 2023 m. planuojama, kad bus 
1269 mokiniai. Kaip pačias populiariausias specialybes, jis įvardino inžinerijos, architektūros ir 
statybos, gamybos ir perdirbimo, taip pat transporto paslaugų sektoriaus. Kolegijos narys M. 
Ražinskas pasiteiravo apie Marijampolės profesinio rengimo centre populiarią specialybę – 
architektūra ir statyba, ką šią specialybę baigę mokiniai gali dirbti. Marijampolės profesinio rengimo 
centro direktorius G. Juodišius atsakydamas paaiškino, kad šios specialybės programa skirta 
dažytojams, apdailininkams ir kelininkams. 

Kolegijos nariai pastabų neturėjo ir pritarė pateiktai informacijai. 
 
2. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 m. pakeitimo (9.15-

9.20). 
Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė J. Mitrulevičienė informavo, kad 

Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos sprendimo „Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 
2014–2020 metams pakeitimo“ projektu atliekami šie Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 
metams (toliau – MRPP) pakeitimai: 

Šakių rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Šakių rajono savivaldybės 
socialinio būsto fondo plėtra“, kuriame numatyta įsigyti 23 vnt. gyvenamųjų būstų. Šiuo metu jau 
nupirkta 21 vnt. Iki projekto įgyvendinimo rezultatų pasiekimo trūksta 2 vnt. Nuo 2016 m., kai 
projektas buvo pradėtas įgyvendintas, butų kainos labai pasikeitė ir šiai dienai projekto vykdytojui 
trūksta 35.000,00 Eur. Įvertinus tai, kad regione pagal šią priemonę yra sutaupyta 233.210,43 Eur 
lėšų, MRPP tikslinamos šio projekto  finansavimo šaltinių sumos (padidinat ES lėšų sumą 29.753,82 
Eur, bendrą projekto vertę 35.000,00 Eur), rodiklis ir įgyvendinimo pabaigos terminas. Taip pat 
patikslinta Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos baigto įgyvendinti projekto ,,Vilkaviškio 
rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra“ finansavimo šaltinių sumos ir stebėsenos rodiklis. 

Klausimas buvo apsvarstytas Partnerių grupės posėdyje, vykusiame 2022 m. gruodžio 8 d., 
kuriame priimta Partnerių grupės išvada: Teikti išvadą Tarybos kolegijai – pritarti sprendimo 
projektui „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. 51/8S-
46 „Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Kolegijos narius pakvietus balsuoti už sprendimo projektą „Dėl Marijampolės regiono plėtros 
tarybos 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. 51/8S-46 „Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 
2014–2020 metams patvirtinimo“ pakeitimo“, 11 Kolegijos narių balsavo „už“, 0 – „prieš“, 0 – 
„susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti Marijampolės regiono plėtros tarybos sprendimą Nr. S-17 „Dėl 
Marijampolės regiono plėtros tarybos 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. 51/8S-46 „Dėl 
Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 
3. SVARSTYTA. Dėl 2022–2030 m. Marijampolės regiono plėtros plano projekto (9.20-

9.50). 
Tarybos administracijos direktorė J. Mitrulevičienė pristatė Marijampolės regiono plėtros 

plano 2022–2030 m. (toliau – MRPP) rengimo reglamentavimą, paminėdama patvirtintą 2022–2030 
metų Regionų plėtros programą, 2021–2027 m. ES fondų investicijų programą, Švietimo mokslo ir 
sporto ministerijos patvirtintas pirmąsias regioninių pažangos priemonių gaires ir Regiono plėtros 
plano pažangos priemonės pagrindimo aprašo formą. Ji akcentavo, kad 2022 m. gruodžio 20 d. 
patvirtinti Strateginio valdymo metodikos pakeitimai. J. Mitrulevičienė teigė, kad visi patvirtinti 
dokumentai buvo pagrindas rengiant naująjį MRPP. Ji paaiškino, kad naujuoju finansavimo 
laikotarpiu lėšos planuojamos pagal problemas ir poreikius, kai ankstesniame laikotarpyje buvo 
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planuojama pagal priemones. J. Mitrulevičienė pristatė MRPP struktūrą, taip pat parengtos regioninės 
pažangos priemonės „Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Marijampolės regione“ 
(toliau – Regioninė švietimo pažangos priemonė) projektą. Ji pateikė informaciją apie MRPP projekte 
pateiktą regiono pažangos priemonių suvestinę, kurioje matosi savivaldybių pateikti ir susisteminti 
lėšų poreikiai pagal planuojamas įgyvendinti priemones. J. Mitrulevičienė išsamiau pristatė pagal 
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintas gaires rengtą Regioninę švietimo pažangos 
priemonę, t. y., regiono problematiką švietimo srityje, planuojamus regione įgyvendinti projektus ir 
įstaigas, kurioms numatomos investicijos. Ji akcentavo, kad pagal Regioninę švietimo pažangos 
priemonę suplanuota 15 projektų, į kuriuos įtrauktos 39 ugdymo įstaigos, numatant investuoti 9,5 
mln. Eur. (Pridedamos skaidrės).  

MRPP projektas 2022 m. gruodžio 6 d. buvo apsvarstytas Marijampolės regiono plėtros plano 
2022–2030 m. rengimo darbo grupės posėdyje. Taip pat MRPP projektas buvo apsvarstytas Partnerių 
grupės posėdyje, vykusiame 2022 m. gruodžio 8 d., kuriame priimta Partnerių grupės išvada: 

- pritarti parengtam 2022–2030 m. Marijampolės regiono plėtros plano projektui; 
- siūlyti Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijai teikti 2022–2030 m. Marijampolės 

regiono plėtros plano projektą vertinti Vidaus reikalų ministerijai bei Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerijai. 

Pristatydama ateities planus, susijusius su MRPP rengimu, J. Mitrulevičienė akcentavo, kad 
2023 m. I ketvirtį planuojama patvirtinti MRPP bent su viena pažangos priemone, o vėliau rengti 
kitas pažangos priemones pagal patvirtintas finansavimo gaires.  

Kolegijos narys M. Varaška pasiteiravo, kada galima tikėtis teikti paraiškas, investicinius 
projektus ir techninę dokumentaciją pagal parengtą pažangos priemonę. J. Mitrulevičienė paaiškino, 
kad MRPP projekte šių projektų įgyvendinimas numatytas 2023 m. IV ketvirtį. Taip pat ji teigė, kad 
ministerijai patvirtinus MRPP, Centrinė projektų valdymo agentūra teiks pareiškėjams derinti 
kvietimų grafiką, pagal kurį bus teikiamos paraiškos. J. Mitrulevičienė paaiškino, kad investicijų 
projektą reikalinga teikti tik tuo atveju, jei investicijų vertė viršija 1.000.000,00 Eur, o reikalavimas 
pateikti techninę dokumentaciją pateikti su paraiška nėra nustatomas. Šie dokumentai būtini 
planuojantis investicijas ir tolimesnius darbus. 

Kolegijos narius pakvietus balsuoti už sprendimo projektą „Dėl 2022–2030 m. Marijampolės 
regiono plėtros plano projekto“, 11 Kolegijos narių balsavo „už“, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos sprendimą Nr. S-18 „Dėl 
2022–2030 m. Marijampolės regiono plėtros plano projekto“. 

 
4. SVARSTYTA. Dėl siūlymo teikimo Marijampolės regiono plėtros tarybos visuotiniam 

dalyvių susirinkimui. (9.50-9.55). 
Pranešėjas – Tarybos pirmininkas E. Pilypaitis informavo, kad teikiamo svarstyti sprendimo 

projekto „Dėl siūlymo pateikimo Marijampolės regiono plėtros tarybos visuotiniam dalyvių 
susirinkimui“ (toliau – Sprendimo projektas) tikslas – teikti siūlymą Marijampolės regiono plėtros 
tarybos visuotiniam dalyvių susirinkimui dėl premijos Marijampolės regiono plėtros tarybos 
administracijos direktoriui skyrimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 
(toliau – Įstatymas) 27 straipsnio 7 dalimi, Administracijos direktoriui, neviršijant regiono plėtros 
tarybos lėšų, skirtų darbo užmokesčiui, gali būti skiriamos premijos už labai gerą konkrečių užduočių 
atlikimą. Tarybos pirmininkas E. Pilypaitis teigė, kad Marijampolės regiono plėtros tarybos 
administracijos direktoriaus (toliau – Administracijos direktoriaus) metinės veiklos užduotys 
nustatytos Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos 2022 m. kovo 16 d. sprendimu Nr. S-5 
„Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2022-ųjų metų veiklos plano patvirtinimo“. Informacija 
apie Administracijos direktoriaus veiklos užduočių atlikimą, įvertinus  nustatytas metines veiklos 
užduotis, buvo pateikta susipažinimui. Jis akcentavo, kad vadovaujantis Įstatymo 27 straipsnio 9 
dalimi „Šio straipsnio 5 ir 7 dalyse nurodytas priemokas ir premijas administracijos direktoriui skiria 
regiono plėtros tarybos visuotinis dalyvių susirinkimas Kolegijos teikimu“. 

Kolegijos narius pakvietus balsuoti už sprendimo projektą „Dėl siūlymo pateikimo 
Marijampolės regiono plėtros tarybos visuotiniam dalyvių susirinkimui“, 11 Kolegijos narių balsavo 
„už“, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 
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NUTARTA. Priimti Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos sprendimą Nr. S-19 „Dėl 
siūlymo pateikimo Marijampolės regiono plėtros tarybos visuotiniam dalyvių susirinkimui“. 

5. SVARSTYTA. Kiti klausimai. (9.55-10.00). 
Tarybos pirmininkas E. Pilypaitis informavo, kad kitas Kolegijos posėdis bus organizuotas 2023 

metų pradžioje pagal poreikį (galima vieta – Marijampolės kolegija). 
 
 
 

Posėdžio pirmininkas                                                                                  Edgaras Pilypaitis 
 
 
 

Posėdžio sekretorė                                                                              Kristina Jakavonienė 


