
 

 

PATVIRTINTA 
Marijampolės regiono plėtros tarybos 
2023 m. vasario 9 d. sprendimu Nr. S-5 

 
 

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS  
2023 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 
1. Lėšos Marijampolės regiono plėtros tarybos veiklos planui įgyvendinti 160,9 
 (tūkst. eurų) 

 
2. Marijampolės regiono plėtros tarybos veiklos uždaviniai, veiksmai, atsakingi vykdytojai, įvykdymo terminai, lėšos ir regiono plėtros tarybos 
veiklos vertinimo rodikliai: 

 

Eil. 
Nr. 

Regiono plėtros tarybos veiksmų 
pavadinimai 

Atsakingi 
vykdytojai 

Regiono plėtros tarybos veiklos vertinimo rodikliai Veiksmo 
įvykdymo 
terminas 

Vertinimo rodiklių pavadinimai ir mato 
vienetai 

Siektinos vertinimo 
rodiklių reikšmės 

1. Veiklos uždavinys: Planuoti ir koordinuoti nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimą Marijampolės regione 

1.1. Rengti 2022–2030 m. Marijampolė regiono 
plėtros planą ir jo pakeitimus 

Marijampolės 
regiono plėtros 
tarybos kolegija 
(toliau – 
Kolegija), 
Administracijos 
direktorius 

Patvirtintas 2022–2030 m. Marijampolės 
regiono plėtros planas, skaičius 

1 I-IV ketv. 

Parengti 2022–2030 m. Marijampolės regiono 
plėtros plano pažangos priemonių aprašų 
projektai, kuriuose nuo Marijampolės regionui 
2022–2030 m. Regionų plėtros programoje 
preliminariai numatytos ES fondų lėšų sumos 
suplanuota ES fondų lėšų suma, proc.  

 
35 

I-IV ketv. 

1.2. Rengti Marijampolės regiono plėtros plano 
2014–2020 m. pakeitimus 

Kolegija, 
Administracijos 
direktorius 

Parengti ir patvirtinti Marijampolės regiono 
plėtros plano 2014–2020 m. pakeitimai, 
atsižvelgiant į savivaldybių pateiktus 
pasiūlymus, skaičius 

1 I-IV ketv. 

1.3. Rengti Marijampolės regiono plėtros plano 
2014–2020 m. įgyvendinimo ataskaitą 

Kolegija, 
Administracijos 
direktorius 

Parengta ir patvirtinta Marijampolės regiono 
plėtros plano 2014–2020 m. įgyvendinimo 
ataskaita, skaičius 

1 I-II ketv. 
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Eil. 
Nr. 

Regiono plėtros tarybos veiksmų 
pavadinimai 

Atsakingi 
vykdytojai 

Regiono plėtros tarybos veiklos vertinimo rodikliai Veiksmo 
įvykdymo 
terminas 

Vertinimo rodiklių pavadinimai ir mato 
vienetai 

Siektinos vertinimo 
rodiklių reikšmės 

1.4. Koordinuoti Regionų plėtros programoje 
regionui nustatytų išankstinių sąlygų 
įgyvendinimą. 

Administracijos 
direktorius 

Priimti sprendimai ir/ar susitarimai dėl 
išankstinių sąlygų įgyvendinimo, skaičius 

1 II-IV ketv. 

1.5. Organizuoti Marijampolės regiono plėtros 
tarybos organų – Visuotinio dalyvio 
susirinkimo ir Kolegijos, taip pat Kolegijos 
patariamojo organo – Partnerių grupės darbą 

Administracijos 
direktorius 

Organizuoti Visuotinio dalyvių susirinkimo ir 
Kolegijos suformavimą po 2023 m. kovo 5 d. 
savivaldybių tarybų rinkimų, proc. 

100 II-III ketv. 

Suorganizuoti posėdžiai, kuriems parengta ir 
pateikta svarstyti reikalinga medžiaga, skaičius 

10 I-IV ketv. 

1.6. Rengti, svarstyti ir priimti sprendimus 
Marijampolės regiono plėtros tarybos organų 
– Visuotinio dalyvių susirinkimo ir 
Kolegijos, posėdžiuose 

Visuotinis 
dalyvių 
susirinkimas, 
Kolegija, 
Administracijos 
direktorius 

Parengti ir priimti sprendimai, įgyvendinant 
nacionalinę regioninę politiką ir regiono plėtros 
tarybai nustatytas funkcijas, skaičius 

20 I-IV ketv. 

1.7. Vykdyti 2014–2020 metų Europos Sąjungos 
fondų investicijų veiksmų programos 
tarpinės institucijos funkcijas 

Kolegija, 
Administracijos 
direktorius 

Parengti ir priimti sprendimai dėl siūlomų 
finansuoti regiono projektų sąrašų pakeitimo 
(atsižvelgiant į pateiktus pasiūlymus), proc. 

100 I-IV ketv. 

1.8. Rengti ir teikti siūlymus dėl regionų plėtros 
taryboms teikiamų derinti teisės aktų, 
programų, planavimo dokumentų bei jų 
pakeitimų projektų 

Administracijos 
direktorius 

Pateikti siūlymai dėl regionų plėtros taryboms 
teikiamų derinti teisės aktų, programų, 
planavimo dokumentų bei jų pakeitimų 
projektų, skaičius 

5 I-IV ketv. 

1.9. Skelbti Regioninės plėtros įstatyme 
nustatytus teisės aktus teisės aktų registre 

Administracijos 
direktorius 

Paskelbti teisės aktų registre Regioninės plėtros 
įstatyme nustatyti teisės aktai, proc. 

100 I-IV ketv. 

1.10. Užtikrinti informacijos apie regiono plėtros 
tarybos veiklą pateikimą visuomenei 

Administracijos 
direktorius 

Skelbti informaciją apie regiono plėtros tarybos 
veiklą Marijampolės regiono plėtros tarybos 
svetainėje https://marijampolesregionas.lt, 
proc.  

100 I-IV ketv. 

1.11. Atstovauti regionui dvišalėse ar daugiašalėse 
bendradarbiavimo darbo grupėse   

Kolegija, 
Administracijos 
direktorius 

Dalyvauta dvišalėse ar daugiašalėse darbo 
grupėse/iniciatyvose, skaičius 

2 I-IV ketv. 
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Eil. 
Nr. 

Regiono plėtros tarybos veiksmų 
pavadinimai 

Atsakingi 
vykdytojai 

Regiono plėtros tarybos veiklos vertinimo rodikliai Veiksmo 
įvykdymo 
terminas 

Vertinimo rodiklių pavadinimai ir mato 
vienetai 

Siektinos vertinimo 
rodiklių reikšmės 

1.12. Vykdyti regiono plėtros tarybai Atliekų 
tvarkymo įstatymu nustatytas funkcijas 

Kolegija, 
Administracijos 
direktorius 

Koordinuoti iš komunalinių atliekų tvarkymo 
sistemos administratorių gautos informacijos 
apie atliekų tvarkymo sistemą regione bei 
mišrių komunalinių atliekų apdorojimą 
mechaninio biologinio ar mechaninio 
apdorojimo įrenginiuose pateikimą Aplinkos 
apsaugos agentūrai, proc. 

100 I ketv. 

Kolegija, 
Administracijos 
direktorius 

Vykdyti Partnerystės sutartį dėl projekto 
„Marijampolės regioninio ir Marijampolės, 
Vilkaviškio rajono, Šakių rajono, Kazlų Rūdos 
ir Kalvarijos savivaldybių atliekų prevencijos ir 
tvarkymo planų 2021–2027 m. parengimas“, 
proc.  

100 I-IV ketv. 

 
 
3. Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos direktoriui nustatomos metinės užduotys ir jų įvykdymo vertinimo rodikliai: 

 

Eil. 
Nr. 

Užduotys 
Užduočių įvykdymo vertinimo rodikliai 

Vertinimo rodiklių pavadinimai ir mato vienetai Siektinos vertinimo 
rodiklių reikšmės 

1. Organizuoti regiono plėtros planavimo dokumentų 
rengimą ir (ar) pakeitimą 

Parengti ir (ar) pakeisti regiono plėtros planai, skaičius 2 

2. Organizuoti ir kontroliuoti regiono plėtros tarybos 
administracijos darbą 

Vykdyti personalo, finansų, turto, vidaus kontrolės, asmens 
duomenų apsaugos, dokumentų valdymą, proc. 

100 

3. Užtikrinti dokumentų parengimą ir pateikimą regiono 
plėtros tarybos Partnerių grupei svarstyti ir Partnerių 
grupės išvados, kuri pateikta dėl šių dokumentų, pateikimą 
Kolegijai 

Kolegijai pateiktos Partnerių grupės suformuotos išvados ir (ar) 
nuomonės, skaičius 

4 

4. Užtikrinti informacijos apie regiono plėtros tarybos veiklą 
pateikimą visuomenei 

Skelbti informaciją apie regiono plėtros tarybos veiklą 
Marijampolės regiono plėtros tarybos svetainėje 
https://marijampolesregionas.lt, proc. 

100 
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5. Užtikrinti metinio veiklos plano ir metinių ataskaitų 
rinkinio parengimą ir pateikimą  

Parengti ir pateikti metinis veiklos planas ir metinis ataskaitų 
rinkinys Kolegijai ir Visuotiniam dalyvių susirinkimui, 
skaičius 

2 

6. Atstovauti tarybose ir darbo grupėse pagal Kolegijos 
deleguotus sprendimus 

Dalyvauti Marijampolės profesinio rengimo centro tarybos 
veikloje ir organizuoti Marijampolės regiono plėtros plano 
2022–2030 m. rengimo darbo grupės darbą, 
posėdžių/susitikimų skaičius  

4 

 


