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Posėdis vyko 2023 m. kovo 22 d., vaizdo konferencijos būdu. 
Posėdžio pradžia – 10.00 val. Posėdžio pabaiga – 11.00 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, Povilas Isoda, Justinas Kazla, Paulius Marozas, Albinas 

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

Nedalyvavo: Kolegijos nariai – Daiva Černiuvienė, Valdas Kamaitis,  Mindaugas Tarnauskas.  
            Kiti dalyviai: Užimtumo tarnybos prie LR SADM,  Kauno klientų aptarnavimo departamento 
vyriausiasis specialistas Rolandas Bunikis, Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė, 
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Vitas Gavėnas, 
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja 
Jurga Grigaliūnaitė–Milovanov, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Investicijų poskyrio 
vedėja Rasa Avietynienė, Šakių rajono savivaldybės administracijos Ūkio, architektūros ir investicijų 
skyriaus vedėjas Arvydas Šlėderis, Kalvarijos savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir 
investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Liveta Jonušienė. 

 
Posėdyje dalyvavo 11 iš 14 Kolegijos narių. Kvorumas yra. 
Posėdžio pirmininkas Edgaras Pilypaitis pristatė darbotvarkę, įtraukiant į ją papildomą 

klausimą „Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 m. pakeitimo“. Bendru sutarimu 
papildytai darbotvarkei pritarta. 

 
DARBOTVARKĖ: 

1. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių programos 2023 m. pristatymas;  
2. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 m. pakeitimo;  
3. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2022 m. metinių ataskaitų rinkinio;  
4. Kiti klausimai.  

 
1. SVARSTYTA. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių programos 2023 m. pristatymas  

(10.00-10.35). 
Pranešėjas – Užimtumo tarnybos prie LR SADM,  Kauno klientų aptarnavimo departamento 

vyriausiasis specialistas Rolandas Bunikis pristatė darbo rinkos tendencijas, pateikė informaciją dėl 
aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo (pristatymo skaidrės pridedamos, 1 priedas). 
Jis akcentavo, kad šalyje 2023 m. kovo 1 d. fiksuotas 9,1 proc. nedarbas,  o Marijampolės regione – 
9,8 proc. Didžiausias Marijampolės regione nedarbas Kalvarijos savivaldybėje – 12,2 proc. ir 
Vilkaviškio rajono savivaldybėje – 11,9 proc. Lyginant 2018–2023 metų bedarbių nuo darbingo 
amžiaus gyventojų rodiklius, stebima nedarbo mažėjimo tendencija visose regiono savivaldybėse. 
Pranešėjas pabrėžė, kad 2022 m. Marijampolės regione buvo registruotos 7637 laisvos darbo vietos, 
iš kurių 89,9 proc. darbo pasiūlymų buvo neterminuotam darbui. Darbo pasiūloje populiariausiomis 
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išlieka tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojo, pagalbinio darbininko ir 
valytojo specialybės, o tarp darbo ieškančiųjų populiariausios – nekvalifikuoto apdirbimo pramonės 
darbininko, valytojo ir pardavėjo specialybės. Užimtumo tarnybos atstovas akcentavo, kad užimtumo 
didinimui yra taikomos aktyvios darbo rinkos politikos priemonės: remiamas įdarbinimas, skiriama 
parama judumui, mokymuisi bei darbo vietų steigimui ir pritaikymui. Šių priemonių įgyvendinimui 
2022 metais Marijampolės regione panaudota 3 792 813 Eur lėšų, į veiklas įtraukiant 2431 dalyvius. 
R. Bunikis trumpai pristatė Ukrainos karo pabėgėlių situaciją Marijampolės regiono darbo rinkoje: 
užregistruota 654 karo pabėgėliai, iš kurių 632 bedarbio statusu, 347 karo pabėgėliai buvo įdarbinti 
arba nukreipti dalyvauti užimtumo priemonėse. Pranešėjas pabrėžė, kad 2023 metais pagrindiniai 
Užimtumo tarnybos iššūkiai – asmenų su negalia integracija į darbo rinką, darbo su besirengiančiais 
darbo rinkai asmenimis organizavimas, neatitiktis tarp darbo rinkos poreikių ir darbo neturinčių 
asmenų kompetencijų, teritorinis darbo jėgos pasiūlos – paklausos neatitikimas (nedarbas rajonuose) 
ir darbo vietų kokybė (tvarumas). Kazlų Rūdos savivaldybės meras M. Varaška teiravosi, kaip būtų 
galima spręsti problemą, kai didieji darbdaviai, ieškodami darbuotojų kreipiasi į privačias įdarbinimo 
agentūras, bet ne į Užimtumo tarnybą. Užimtumo tarnybos atstovas R. Bunikis teigė, kad Užimtumo 
tarnyba bendradarbiauja ir su įdarbinimo agentūromis, tačiau įtakoti darbdavių pasirinkimo negali. 
Klausimą dėl bendradarbiavimo su darbdaviais pranešėjas teigė, perduosiąs kolegoms, kurie dirba 
šiais klausimais. 

Kolegijos nariai daugiau klausimų neturėjo ir pritarė 2023 m. aktyvios darbo rinkos politikos 
priemonių programai. 

  
2. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 m. pakeitimo (10.35-

10.40). 
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: 
          Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centras įgyvendina projektą „Socialinių 
paslaugų infrastruktūros plėtra Šakių rajone“. Dėl išaugusių rangos darbų kainų, projekto 
įgyvendinimui reikalingas papildomas finansavimas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 
padidinus regiono ES lėšų limitą pagal šią priemonę, buvo sudarytos sąlygos pareiškėjui kreiptis dėl 
papildomo finansavimo – 67.672,08 Eur lėšų. Atsižvelgiant į tai, MRPP tikslinamos šio projekto  
finansavimo šaltinių sumos (padidinant ES lėšų sumą 67.672,08 Eur) ir įgyvendinimo pabaigos 
terminas. Taip pat patikslinta Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos baigto projekto Nr. 
1.3.1.1.4 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ stebėsenos 
rodiklio reikšmė. 

Klausimas buvo apsvarstytas Partnerių grupės posėdyje, vykusiame 2023 m. kovo 13–17 d., 
rašytinės procedūros tvarka, 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“1. 

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-6 „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“. 

 

 
1 Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos Partnerių grupės 2023 m. kovo 20 d. protokolas Nr. PT-4 
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3. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2022 m. metinių ataskaitų 
rinkinio (10.40-10.50). 

Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė J. Mitrulevičienė informavo, kad teikiamo 
svarstyti sprendimo projekto „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2022 m. metinių ataskaitų 
rinkinio“ (toliau – Sprendimo projektas) tikslas – įvertinus Marijampolės regiono plėtros tarybos 
(toliau – Taryba) 2022 m. metinių ataskaitų rinkinį, teikti atsiliepimą regiono plėtros tarybos 
visuotiniam dalyvių susirinkimui. Ji paaiškino, kad metinių ataskaitų rinkinį sudaro metinė veiklos 
ataskaita, kurioje pateikiama informacija apie veiklos uždavinių pasiekimą, metinių finansinių 
ataskaitų rinkinys, kuriame pateikiami finansiniai duomenys apie Tarybos finansinę būklę, veiklos 
rezultatus, pinigų srautus ir valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (teikiama Vidaus 
reikalų ministerijai pagal Sutartį su Vidaus reikalų ministerija dėl valstybės biudžeto lėšų naudojimo). 
Pristatydama veiklos ataskaitą, ji akcentavo, kad užbaigiant 2014–2020 m. laikotarpio regioninių 
investicijų planavimą, 2022 m. regiono projektų sąrašuose suplanuotos papildomos 3,96 mln. eurų 
ES fondų investicijos viešųjų erdvių kaimiškosiose vietovėse sutvarkymo, komunalinių atliekų 
infrastruktūros ir nuotekų tvarkymo bei plėtros projektams. 2022 m. Lietuvos Respublikos 
Vyriausybei patvirtinus 2022–2030 m. regionų plėtros programą bei Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerijai patvirtinus pirmųjų regioninių pažangos priemonių finansavimo gaires, buvo parengtas 
Plano projektas bei pažangos priemonė „Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas 
Marijampolės regione“. Iš viso Plane suplanuotas preliminarus Marijampolės regiono lėšų poreikis – 
132.151.900 eurai ES fondų lėšų 2022–2030 m. laikotarpiui. J. Mitrulevičienė paminėjo, kad 
atstovaujant regionui, tęsta partnerystė Trijų jūrų regionų ekonominiame tinkle, taip pat tęstas 
bendradarbiavimas su Palenkės vaivadija Pasienio bendradarbiavimo darbo grupėje. Ji pabrėžė, kad 
užtikrinant įstaigos veiklos viešinimą pradėjo veikti Marijampolės regiono plėtros tarybos svetainė, 
o darbo efektyvumo užtikrinimui įdiegta dokumentų valdymo sistema. Administracijos direktorė J. 
Mitrulevičienė pažymėjo, kad administracijoje įsteigta 4,25 etato. Pristatydama finansinės veiklos 
ataskaitą, pranešėja paminėjo, kad įstaigos veikla finansuojama valstybės biudžeto lėšomis, per 2022 
metus vykdomoms funkcijoms užtikrinti buvo panaudota 157,3 tūkst. eurų. Taip pat ji pažymėjo, kad 
į įstaigos biudžetą dalininko metinį mokestį skiria ir kiekviena savivaldybė. 2022 m. dalyvio metinį 
mokestį sumokėjo visos savivaldybės (bendra suma – 7 000 Eur).  

Kolegijos narius pakvietus balsuoti už sprendimo projektą „Dėl Marijampolės regiono plėtros 
tarybos 2022 m. metinių ataskaitų rinkinio“, 11 Kolegijos narių balsavo „už“, 0 – „prieš“, 0 – 
„susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti Marijampolės regiono plėtros tarybos sprendimą Nr. S-7 „Dėl 
Marijampolės regiono plėtros tarybos 2022 m. metinių ataskaitų rinkinio“. 

 
4. SVARSTYTA. Kiti klausimai. (10.50-11.00). 

Posėdyje savivaldybių merai pasidalino informacija apie pirmųjų naujos sudėties savivaldybių 
tarybų posėdžių datas. Tarybos administracijos direktorė J. Mitrulevičienė informavo, kad jeigu bus 
poreikis dar šios kadencijos Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos sudėtyje bus vykdoma 
rašytinė procedūra dėl klausimo, susijusio su 2014 –2020 metų regiono projektų sąrašo keitimu. 

 
 
 
 

Posėdžio pirmininkas                                                                                  Edgaras Pilypaitis 
 
 
 

Posėdžio sekretorė                                                                              Kristina Jakavonienė 
 


