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Vilkaviškio rajono savivaldybės verslo tarybą sudaro 9 asmenys (2019 m. vasario 22 d. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. B-TS-1353 „Dėl Vilkaviškio rajono 

savivaldybės verslo tarybos sudarymo“, 2019 m. rugsėjo 27 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės 

tarybos sprendimas Nr. B-TS-208 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 

d. sprendimo Nr. B-TS-1353  „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės verslo tarybos sudarymo“ 

pakeitimo“). Posėdyje dalyvauja 5 verslo tarybos nariai: Algirdas Neiberka, Vitas Gavėnas, Aloyzas 

Beržanskis, Linas Dubickas, Vitas Girdauskas.  

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Vilkaviškio rajono  savivaldybės verslo tarybos nario delegavimo į verslo subjektų 

paraiškų svarstymo komisiją. 

2. Dėl Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyriaus veiklos. 

3. Dėl Vilkaviškio rajono bendrojo plano koregavimo ir finansavimo užtikrinimo 

(pranešėjai: Architektūros ir urbanistikos skyriaus specialistai Edmundas Rumbinas ir Vita 

Valaitienė). 

4. Dėl 2019 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės verslo tarybos veiklos plano. 

5. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Vilkaviškio rajono  savivaldybės verslo tarybos nario delegavimo 

į verslo subjektų paraiškų svarstymo komisiją. 

Pranešėja – Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė. 

Pranešėja informavo, kad 2019 m. rugsėjo 27 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu 

Nr. B-TS-206 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų 

finansavimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas naujos redakcijos Vilkaviškio 

rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų finansavimo programos tvarkos aprašas 

(toliau – Aprašas). Remiantis Aprašo 19 punktu, smulkaus ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektų 

paraiškas svarsto, vertina ir priima nutarimą dėl finansinės paramos skyrimo SVV subjektui 

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu iš 6 narių (Komisijos pirmininko – Vilkaviškio 

rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, Investicijų ir strateginio planavimo 

skyriaus – 2, Vilkaviškio rajono savivaldybės verslo tarybos deleguoto 1 nario, Savivaldybės mero 

potvarkiu deleguoto Savivaldybės tarybos nario iš Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto 

ir Savivaldybės mero potvarkiu deleguoto Savivaldybės tarybos nario iš Plėtros ir ūkio vystymo 

komiteto) sudaryta Verslo subjektų paraiškų svarstymo komisija.  

Atsižvelgdama į Aprašo nuostatas, pranešėja paprašė deleguoti į aukščiau įvardintą komisiją 

Vilkaviškio rajono savivaldybės verslo tarybos narį.  

Pasiūlyta Aloyzo Beržanskio kandidatūra. 

NUTARTA. Vienbalsiai nutarta į verslo subjektų paraiškų svarstymo komisiją 

deleguoti Vilkaviškio rajono savivaldybės verslo tarybos narį Aloyzą Beržanskį.  

 

2. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyriaus 

veiklos. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės verslo tarybos pirmininkas Algirdas Neiberka pristatė į šio 

klausimo svarstymą atvykusius svečius: Marijampolės profesinio rengimo centro direktorių 

Gražvydą Juodišių, Marijampolės profesinio rengimo centro direktoriaus pavaduotoją ugdymui Irmą 



Mockevičiūtę, Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyriaus vedėją Gražvydą 

Šliauterį. 

Marijampolės profesinio rengimo centro direktorius Gražvydas Juodišius pristatė 

Marijampolės profesinio rengimo centro (toliau – Centras) veiklą, ugdymo proceso organizavimą 

Centre, pristatė būsimus Centro pertvarkymo planus. Pranešėjas informavo, kad šiuo metu Centro 

Vilkaviškio skyriaus veikla nėra nutrūkusi, ji yra tęsiama su tam tikromis išlygomis. Kalbama apie 

perteklinį turtą, kuris šiandien Centrui yra labiau našta, nei privalumas, ir su sąlyga, kad būtų 

užtikrintas kokybiškas profesinis mokymas bei dar viena sąlyga, kurią būtina užtikrinti, yra 

mobilumas, t. y., kad moksleiviai, kurie atlieka praktiką, būtų vežiojami į du nutolusius skyrius, t. y. 

Kudirkos Naumiesčio skyrių ir Marijampolės skyrių. Moksleivių pavėžėjimo savikaina apie 20 km 

nėra didelė, todėl siekiama praktinį mokymą suteikti kuo kokybiškesnį. Kalbama apie pirminį, tęstinį, 

formalų ir neformalų mokymą. Kalbant apie Centro strategiją, Užimtumo tarnyba nuo š. m. rugsėjo 

1 d. yra įpareigojusi, kad visos programos būtų modulinės, jos pakeistų senąsias dalykines programas. 

Šiuo metu Centre dalis programų yra pakeistos, taip pat dalis programų keičiamos ugdymo proceso 

eigoje. Centro Vilkaviškio skyriuje papildomai ruošiamos šios programos: pardavėjo, siuvėjo 

operatoriaus, virėjo, taip pat bus apsvarstytos ir kitos galimybės. Paruoštoje bendroje Centro 

strategijoje išryškėja skyriai, jų veikos rodikliai. Šiuo metu strateginis veiklos planas dar nėra 

patvirtintas, tikimasi, kad planas bus patvirtintas iki šių metų pabaigos.   

Pranešėjas informavo, kad siekiant pritraukti į Centro Vilkaviškio skyrių daugiau 

moksleivių, yra naudojamos įvairios reklamos priemonės, taip pat planuojami susitikimai su 

įmonėmis dėl siuvėjų ir dėl kitų trūkstamų Vilkaviškio miestui specialybių, kurių trūkumą bandoma 

spręsti pirminiu, tęstiniu, formaliuoju ir neformaliuoju profesiniu mokymu. Šios sritys yra aktualios 

mokyklinio amžiaus vaikams, suaugusiesiems, taip pat Užimtumo tarnyboje registruotiems ir darbo  

neturintiems asmenims, kurie siekia rinkoje įgyti paklausią specialybę ir įsilieti į darbo rinką.  

Pranešėjas informavo, kad Centro Vilkaviškio skyriaus tikslas ir ministerijos pozicija yra 

aiški – kad Centro Vilkaviškio skyriuje turi būti ne mažiau 200 moksleivių, kurie yra nuolatos, t. y. 

visus mokslo metus. Šis rodiklis yra minimalus ir jis reikalingas kai kurioms pareigybėms formuoti. 

Centras moksleivių priėmimo laikotarpiu atliko tyrimą, po kurio paaiškėjo, kad tik vienas 

kitas vilkaviškietis pasirinko gretimus Centro skyrius arba kolegiją. Dažniausiai kiti skyriai ar 

kolegija yra pasirenkami dėl tam tikros specifikos, pavyzdžiui, dėl specialybės. Dažniausiai 

gretimuose skyriuose pasirenkamos specialybės yra automechanikai, kelininkai, melioratoriai, 

kirpėjai, grožio procedūrų specialistai. Taip pat Centro darbuotojai stengiasi analizuoti verslo 

pokyčius, kur galėtų atsirasti tam tikri poreikiai darbuotojų, stebi Centro mokinių įsidarbinimą. 

Neužilgo bus atliktas  pakartotinis tyrimas ir šio tyrimo rezultatai parodys kur Centro Vilkaviškio 

skyriuje baigę moksleiviai, pabaigę mokslus įsidarbina dažniausiai. Atsižvelgus į tyrimo rezultatus ir 

esant poreikiui,  bus koreguojama planavimo eiga.  

Algirdas Neiberka, Vilkaviškio rajono savivaldybės verslo tarybos pirmininkas, paprašė 

pranešėjo pateikti informaciją apie moksleivių  skaičiaus dinamiką po paskutinio susitikimo. 

Centro Vilkaviškio skyriaus vedėjas Gražvydas Šliauteris informavo, kad šiuo metu skyriuje 

mokosi 132 moksleiviai, kai paskutinį kartą Taryba buvo susitikusi, buvo 126 moksleiviai, tad 

dinamika yra minimali. Taip yra todėl, kad papildomas moksleivių priėmimas į Centro Vilkaviškio 

skyrių buvo su daugeliu apribojimų: negalėta priimti asmenų, kurie ne šiais metais yra iškritę iš 

mokymų įstaigų, negalėta priimti pakartotinai, t. y. tų, kurie norėjo tęsti mokslus. Praėjusiais metais 

Centro Vilkaviškio skyriuje mokėsi 134 moksleiviai, šiuo metu – 132. Iš pateiktų skaičių galima 

spręsti, kad situacija Centro Vilkaviškio skyriuje stabilizavusis. Situacija turbūt dar labiau 

stabilizuosis, jei ministerija patvirtins raštiškai, kad neuždaro Centro Vilkaviškio skyriaus, todėl, 

Centro vadovų nuomone,  ir   priėmimas turėtų vykti lengviau.  

Gražvydas Juodišius teigė manantis, kad iniciatyvos, kurios yra susijusios su aktyvia 

marketingo veikla bei kūrimu, kardinaliai kitokiu požiūriu, turėtų labiau pozityvios įtakos moksleivių 

skaičiui. Šiuo metu taip pat aktyviai vykdomos įvairias edukacijos, kurios skirtos bendro ugdymo 



mokykloms. Centro atliktas vidinis tyrimas parodė, kad 10 klasių baigę moksleiviai apsisprendimus 

dėl tolimesnio mokslų tęsimo padaro patys. 80 proc. visų įstojusių pirmakursių nurodė, kad 

apsisprendimą priima patys susitikimo metu, todėl manoma, kad visi moksleivių atvykimai į Centrą 

ir Centro vykdomos edukacijos duoda maksimalų rezultatą, tad šias veiklas planuojama aktyviai 

vykdyti ir ateityje.  

Algirdas Neiberka domėjosi, į kokias Vilkaviškio rajono įmones planuojama vykti?  

Gražvydas Šliauteris informavo, kad šiuo metu važinėjama po Vilkaviškio rajono seniūnijas, 

užmezgami glaudesni kontaktai su vietos bendruomene. Priėmimo metu, kuris prasidės lapkričio 

mėn., bus orientuojamasi į tas programas, į kurias bus priimami moksleiviai. Žiemos priėmimas bus 

tęstinis, t. y. tiems moksleiviams,  kurie jau turi profesiją, ir tiems, kurie nori įgyti papildomą profesiją 

arba persikvalifikuoti. Užsiėmimai organizuojami po darbo, palankiu metu dirbantiems, taip pat yra 

galima pameistrystės mokymo forma, kada praktinius darbus moksleivis atlieka įmonėje, o į Centrą 

ateina teorinių žinių pasisemti. Tęstinių programų skaičių nustato ministerija pagal planą.  

Gražvydas Juodišius informavo, kad Ministerija tęstinių programų skaičių skiria atsižvelgus 

į regiono poreikius, remiantis atliktais tam tikrais tyrimais.   

Vitas Girdauskas paprašė pateikti informaciją apie Centro  Vilkaviškio skyriaus strategiją. 

Pranešėjas taip pat informavo, kad šuo metu Vilkaviškio rajone yra apie 400 įmonių. Vilkaviškio 

turizmo ir verslo informacijos centras turi įmonių duomenų bazę, tad, pranešėjo nuomone, Centro 

Vilkaviškio skyrius galėtų bendradarbiauti su Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centru. 

Pranešėjo nuomone, edukacijų vykdymas Vilkaviškio rajono seniūnijose, susitinkant su vietos 

seniūnais, neduoda visų laukiamų rezultatų.  

Gražvydas Juodišius informavo, kad Centras profesinį mokymą, ypatingai praktinę dalį, 

orientuoja į kokybiškas laboratorijas, turimą sektorinį praktinį mokymo centrą ir pan., todėl tikėtina, 

kad kokybiškesnis praktinis mokymas būtų vienas iš argumentų pagerinti Centro veiklos rodiklius, 

tik reiktų apie tai tinkamai  komunikuoti. 

Linas Dubickas. Pranešėjo nuomone, svarstant šį klausimą reikėtų pasižiūrėti į rajono 

lygmenį, kokia yra situacija su dviem mokykloms, kurios lygiagrečiai vykdo panašias funkcijas –  

Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokykla ir Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio 

skyrius. Klausimas būtų, ar šios dvi įstaigos tarpusavyje nesidubliuoja, kokie šioms įstaigoms keliami 

uždaviniai ir kitas momentas: Vilkaviškio rajone žmonių mažėja, todėl turime problemą dėl 

trūkstamos darbo jėgos, kuri tiesiogiai atsiliepia ir Centro veiklos rezultatams, nes nėra kam eiti 

mokytis. Pranešėjas informavo, kad dalyvavo susitikime su AB „Žemkalnija“ direktoriumi, kuris 

paminėjo, kad įmonė mielai galėtų siųsti ar apmokyti žmones darbui įmonėje, jeigu jų būtų, ir kita 

problema, kad niekas nenori dirbti pagal šią profesiją. Jis teigė, kad nereikia turėti iliuzijų, jog siuvėjo 

specialybės bus mokomasi: specialybė nėra gerai apmokama, todėl būsimiems mokiniams 

nepatraukli, tikėtina, kad greitai ši specialybė dings iš rinkos.  

Algirdas Neiberka informavo, kad buvo planuojama padaryti junginį: Giedrių jaunimo ir 

suaugusiųjų mokyklą sujungti su Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyriumi ir jos 

taptų viena savivaldybės įstaiga. Šiuo klausimu buvo kalbėta su buvusia ministre Jurgita 

Petrauskiene. Savivaldybės pasiūlytą modelį buvusi ministrė vystė, iki tol, kol neišėjo iš pareigų, 

dabartinis ministras ir viceministras ta kryptimi nebedirba. Artimiausi planai dėl šios įstaigos – 

sujungti ją su kita Vilkaviškio rajono ugdymo įstaiga. Viceministras yra įvardijęs, kad Savivaldybė 

galėtų tapti Marijampolės profesinio rengimo centro dalininkais, tačiau šiandien nėra pateikiama 

informacijos, kokiu principu Savivaldybė būtų dalininkais. Savivaldybei yra svarbu žinoti, kokia dalis 

būtų dalininkų įnaše, kiek reikėtų  prisidėti ir kokia būtų atsakomybė. Šią galimybę Savivaldybė 

svarstytų, tačiau būtina žinoti visą informaciją. Taip pat pranešėjas nuogąstavo dėl mokinių skaičiaus 

mažėjimo Centro Vilkaviškio skyriuje, kai tuo tarpu, palyginus su Šakiais, moksleivių skaičius ten 

yra didesnis, nors Šakiai yra mažesnis miestas, patalpos profesinio rengimo centro yra periferijoje. 

Pranešėjo nuomone, didžiausią įtaką mokinių skaičiaus mažėjimui turėjo viešojoje erdvėje pasklidusi 

žinia, kad yra uždaromas Centro Vilkaviškio skyrius. Ši žinia turėjo didelę įtaką moksleivių 



apsisprendimui bei darbuotojų motyvacijai. Pranešėjo siūlymas – suformuoti aiškią viziją, turėti 

Centro Vilkaviškio skyriaus strategiją, daugiau dėti pastangų vykdant marketingo priemones.  

 

3. SVARSTYTA. Dėl Vilkaviškio rajono bendrojo plano koregavimo ir finansavimo 

užtikrinimo. 

Architektūros ir urbanistikos skyriaus specialistas Edmundas Rumbinas. Pranešėjas 

informavo, kad 2012 m. buvo patvirtintas bendrasis Vilkaviškio miesto planas. 2019 m. kovo mėnesį 

Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą dėl galiojančio bendrojo Vilkaviškio 

miesto plano pakeitimo ir priėmė sprendimą dėl Vilkaviškio miesto bendrojo plano rengimo pradžios 

ir planavimo tikslų. Vėliau buvo vykdomos pirkimo procedūros bei pasirašyta paslaugų sutartis su 

laimėjusiu tiekėju ir šiuo metu vyksta Vilkaviškio miesto bendrojo plano rengimo procedūros.  

Architektūros ir urbanistikos skyriaus specialistė Vita Valaitinė akcentavo, kad naujai 

rengiamo Vilkaviškio miesto bendrojo plano kokybė priklausys nuo mūsų visų dalyvavimo plano 

rengime ir pasiūlė visiems aktyviai dalyvauti jo rengime, nes kuo didesnė auditorija įsilies į plano 

rengimą, tuo plano sprendiniai bus kokybiškesni. Šiuo metu galima teikti pasiūlymus dėl plano 

pakeitimo, pasiūlymų pateikimo laikas – iki 2019 m. gruodžio mėn.  

Linas Dubickas teiravosi, kokia yra situacija su Vilkaviškio rajono bendruoju planu, kada 

planuojama jį rengti, nes šis dokumentas yra labai svarbus ir reikalaujantis pakeitimų.  

Vita Valaitienė sakė, kad šio plano rengimas priklausys nuo Savivaldybės turimų lėšų.  

NUTARTA. 2020 m. biudžete numatyti lėšas Vilkaviškio rajono bendrojo plano 

rengimui. 

 

 

4. SVARSTYTA. Dėl 2019 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės verslo tarybos veiklos 

plano. 

Diskutuotas ir apsvarstytas 2019 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės verslo tarybos veiklos 

planas. 

 

 

Posėdžio pirmininkas         Algirdas Neiberka 

 

Posėdžio sekretorius Jurga Grigaliūnaitė 


