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Posėdis vyko 2021 m. birželio 16 d. vaizdo konferencijos būdu. 

Posėdžio pradžia – 10.00 val. Posėdžio pabaiga – 12.00 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, Valdas Kamaitis, Justinas Kazla, 

Paulius Marozas, Albinas Mitrulevičius, Algirdas Neiberka, Edgaras Pilypaitis, Vincas Plikaitis, 

Metas Ražinskas, Bernardinas Petras Vainius, Mantas Varaška. 

Nedalyvavo: Kolegijos nariai – Mindaugas Tarnauskas. 

              Kiti dalyviai ir pranešėjai: AB „Energijos skirstymo operatorius“ Paslaugų tarnybos 

direktorius Renaldas Radvila (pranešimas pridedamas), AB „Energijos skirstymo operatorius“ 

Sprendimų verslo klientams vyresnioji vadybininkė Erika Vaitkevičienė, Vidaus reikalų ministerijos 

Regioninės politikos grupės vyresnysis patarėjas Andrius Valickas, Tarybos administracijos direktorė 

Jurgita Mitrulevičienė, Tarybos administracijos ekspertė Agnė Norutė, Šakių rajono savivaldybės 

administracijos Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas Arvydas Šlėderis, Šakių rajono 

savivaldybės administracijos Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Janina 

Povilaitytė, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus 

Investicijų poskyrio vedėja Rasa Avietynienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos 

Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė, Kalvarijos savivaldybės 

administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Vida Tumelienė.   

 

Posėdyje dalyvavo 13 iš 14 Kolegijos narių. Kvorumas yra. 

Posėdžio pirmininkas Edgaras Pilypaitis pristatė darbotvarkę. 

DARBOTVARKĖ: 

1. Informacija dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir savivaldybių bendradarbiavimo;  

2. Dėl Regiono plėtros tarybos kolegijos kaip Regiono plėtros tarybos administracijos 

direktoriaus darbdavio įgaliojimų darbo teisės srityje įgyvendinimo;  

3. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus pareiginės algos 

koeficiento nustatymo; 

4. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos atstovų į 2021–2027 metų Europos teritorinio 

bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos programavimo 

komitetą skyrimo; 

5. Dėl atstovo į Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną komisiją 

delegavimo; 

6. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams pakeitimo; 

7. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano rengimo darbo grupės sudarymo; 

8. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2021–2023 metų korupcijos prevencijos 

programos patvirtinimo; 
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9. Kiti klausimai.  

Posėdžio pirmininkas Edgaras Pilypaitis pasiteiravo, ar Kolegijos nariai turi pastabų dėl 

posėdžio darbotvarkės projekto. Kolegijos nariai pastabų neturėjo. 

Bendru sutarimu pasiūlytai darbotvarkei pritarta. 

 

1. Informacija dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir savivaldybių bendradarbiavimo 

(10.05-10.35). 

               Pranešėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius“ Paslaugų tarnybos direktorius Renaldas 

Radvila trumpai pristatė elektros energijos rinkos liberalizavimo ypatumus gyventojams, garantinį 

tiekimą, privalomąjį servitutinių zonų įregistravimą, suskystintų naftos balionų keitimo programos 

rezultatus ir tolimesnę eigą. Taip pat informavo apie elektromobilių įkrovimo stotelių diegimo planus, 

bendradarbiavimo sutartis ir investicinių planų derinimą su savivalda, pristatė kontaktinius asmenis 

klausimų sprendimui. 

              Kolegijos narys Metas Ražinskas teiravosi, ar elektros tinklų apsaugos zonoje yra veiklos 

ribojimų, taip pat kaip bus atlyginta savininkams už tą žemę, kurioje eina elektros tinklų linijos. AB 

„Energijos skirstymo operatorius“ Paslaugų tarnybos direktorius Renaldas Radvila teigė, kad 

ribojimai yra nustatyti įstatyme, o kompensavimas už apsaugos zonas bus atliekamas, šiuo metu 

derinama su Aplinkos ministerija kompensavimo schema. Savininkai galės kreiptis dėl 

kompensavimo, pateikiant įrodančius dokumentus dėl patirtų nuostolių. Kolegijos narys Bernardinas 

Petras Vainius teiravosi dėl 25 proc. maržos, kuri, pagal jį, yra labai didelė. Renaldas Radvila 

paaiškino, kad kainos nuostata nėra bendrovės nustatyta, tai yra įtvirtinta įstatyme. Garantinis 

tiekimas numatomas tik tiems vartotojams, kurie nepasirenka įprasto nuolatinio tiekėjo. Šiuo metu 

galima rinktis iš rinkoje esančių 8 elektros tiekėjų. Kada klientas nepasirenka tiekėjo, jis tampa 

garantinio tiekimo klientu. Tokia aukšta marža nustatyta dėl to, kad būtų paskata klientams rinktis 

nuolatinį tiekėją. Anot pranešėjo, bendrovės tikslas – kad kuo mažiau klientų būtų garantiniame 

tiekime. Visų šiuo metu rinkoje esančių elektros tiekėjų kainos yra mažesnės nei garantinio tiekimo 

kaina. Kolegijos narys Mantas Varaška teiravosi, kokiu pagrindu AB „Energijos skirstymo 

operatorius“ užsibrėžia įrengti 60 000 elektromobilių įkrovimo vietų, kai per stichijas keletą metų 

nesuranda lėšų generatorių pateikimui į tas sodybas ir vienkiemius, kur, esant nepalankioms oro 

sąlygoms, savaitę žmonės neturi elektros. AB „Energijos skirstymo operatorius“ Paslaugų tarnybos 

direktorius Renaldas Radvila paaiškino, kad įrengti 60 000 elektromobilių įkrovimo vietų yra 

Susisiekimo ministerijos siekis, bendrovė dalyvauja tik siekiant susiderinti dėl infrastruktūros 

pajungimo, bet ne įrengti pačias stoteles. Derinamasi, kad pajungimo vietos būtų tinkamos, kad 

nebūtų labai brangus pajungimas. Dėl generatorių – buvo sunku suprognozuoti gamtos stichijas, kiek 

buvo įmanoma, tiek buvo aprūpinama, bet ne visada tą situaciją galima suvaldyti, nes per paskutinį 

žiemos snygį buvo sudėtinga privažiuoti prie tų vietovių, kuriose nebuvo elektros. Anot pranešėjo, 

šis klausimas kompleksinis, kadangi ir namai turi būti paruošti generatorių pajungimui, kita vertus, 

kai būna nutrauktos linijos, generatoriai naudojami transformatorinių veiklai užtikrinti. Šakių rajono 

savivaldybės administracijos Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas Arvydas Šlėderis 

teiravosi, ar numatomi kažkokie veiksmai dėl galios didinimo, kadangi esamas fizinis asmuo negauna 

suderinimo iš AB „Energijos skirstymo operatorius“ dėl saulės elektrinių, nes trūksta galios. Kitas 

klausimas – darbų suderinamumas, kai vykdomuose savivaldybės administracijos projektuose AB 

„Energijos skirstymo operatorius“ pradeda darbus nesuderinusi laike, po to kyla teritorijos 

sutvarkymo darbų problema, projekto užbaigimas. Kaip problemą išsakė ir tai, kad kartais vykdant 

projektus reikalinga elektros kabelio iškėlimo darbai, o tokius darbus savivaldybei apsimokėti reikia 

iš savo lėšų. AB „Energijos skirstymo operatorius“ Paslaugų tarnybos direktorius Renaldas Radvila 

paaiškino, kad dėl saulės elektrinių gali kooperuotis keli fiziniai asmenys, kad pigiau būtų. Dėl darbų 

suderinamumo reikėtų kreiptis ir derintis su kontaktiniu asmeniu, kuris priskirtas konkrečiai 

savivaldybei, o dėl investicijų pagal įstatymą galimas 50 proc. kompensavimas. Kolegijos narys 

Vincas Plikaitis domėjosi, ar Lietuva moka brangiausiai už elektros energiją, kokia situacija yra 

Latvijoje ir Estijoje. Pranešėjas patikslino, kad Lietuvoje tikrai nėra pati aukščiausia elektros kaina, 

o dėl kaimyninių valstybių pasidomės. Kolegijos narys Bernardinas Petras Vainius teiravosi, ar tikrai 

yra būtinybė diegti išmaniuosius elektros skaitiklius, taip iškeliant elektros kainą. Renaldas Radvila 

paaiškino, kad dėl skaitiklių keitimo yra pasirašyta sutartis ir tai yra atsiperkantis sprendimas. Tarifas 



  3 

dėl to padidės tik 0,05 cnt. Kolegijos narys Justinas Kazla teiravosi, kur galima kreiptis dėl 

generatoriaus pastatymo. Pranešėjas paaiškino, kad atskiram namui nėra galimybės gauti generatorių, 

vyksta tik planiniai pajungimai, jie naudojami transformatorinių palaikymui.  

 

2. SVARSTYTA. Dėl Regiono plėtros tarybos kolegijos kaip Regiono plėtros tarybos 

administracijos direktoriaus darbdavio įgaliojimų darbo teisės srityje įgyvendinimo (10.35-10.45). 

Pranešėjas – Posėdžio pirmininkas Edgaras Pilypaitis informavo, kad regiono plėtros tarybos 

kolegija (toliau – Kolegija) nustato administracijos direktoriaus darbo sutarties sąlygas, tvirtina 

metines užduotis administracijos direktoriui ir šių užduočių įvykdymo rodiklius, įgyvendina kitus 

administracijos direktoriaus darbdavio įgaliojimus darbo teisės srityje. Vadovaujantis Marijampolės 

regiono plėtros tarybos kolegijos darbo reglamentu, Kolegijos posėdžiai yra pagrindinė Kolegijos 

veiklos forma ir jie organizuojami ne rečiau kaip kartą per kalendorinių metų ketvirtį. Atsižvelgiant 

į tai, kad nebūtų racionalu dėl tam tikrų su darbdavio įsipareigojimais administracijos direktoriaus 

atžvilgiu susijusių klausimų kiekvieną kartą organizuoti Kolegijos posėdžių siūloma nustatyti 

Kolegijos įgaliojimus įgyvendinant administracijos direktoriaus darbdavio įgaliojimus darbo teisės 

srityje, įgalioti Kolegijos pirmininką arba jam nesant pirmininko pavaduotoją įgyvendinti darbdavio 

įsipareigojimus administracijos direktoriaus atžvilgiu konkrečiai nustatytose kompetencijų ribose bei 

nustatyti Administracijos direktoriui kompetencijas darbo teisės srityje dėl kurių sprendimus priima 

direktorius pagal poreikį ir savo nuožiūra, užtikrinant regiono plėtros tarybos administracijos ir jo 

pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą. Kolegijos nariai klausimų pristatytam klausimui 

neturėjo. 

Kolegijos narius pakvietus balsuoti už sprendimo projektą „Dėl Kolegijos kaip 

administracijos direktoriaus darbdavio įgaliojimų darbo teisės srityje įgyvendinimo“, 13 Kolegijos 

narių balsavo „už“, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

  NUTARTA. Priimti Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos sprendimą Nr. S-8 „Dėl 

Kolegijos kaip administracijos direktoriaus darbdavio įgaliojimų darbo teisės srityje įgyvendinimo“. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus 

pareiginės algos koeficiento nustatymo (10.45-10.55). 

 Pranešėjas – Posėdžio pirmininkas Edgaras Pilypaitis informavo, kad pareiginės algos 

koeficientas Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos direktoriui nustatomas 

vadovaujantis Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus darbo apmokėjimo 

sistemos aprašu, patvirtintu 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“. Koeficientas 

nustatomas pagal vadovaujamo darbo patirtį, profesinio darbo patirtį, veiklos sudėtingumą ir mokslinį 

laipsnį. Kolegijos nariai klausimų pristatytam klausimui neturėjo. 

Kolegijos narius pakvietus balsuoti už sprendimo projektą „Dėl pareiginės algos koeficiento 

Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos direktoriui nustatymo“, 13 Kolegijos narių 

balsavo „už“, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos sprendimą Nr. S-9 „Dėl 

pareiginės algos koeficiento Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos direktoriui 

nustatymo“. 

 

             4. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos atstovų į 2021–2027 metų 

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną 

programos programavimo komitetą skyrimo (10.55-11.10). 

           Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad šio 

sprendimo projekto tikslas – paskirti atstovus dalyvauti 2021–2027 metų Europos teritorinio 

bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos programavimo 

komiteto sudėtyje. Pranešėja informavo, kad į 2021–2027 m. Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo 

per sieną programos programavimo komitetą turėtų būti paskirti 4 atstovai: 2 Tarybos atstovai 

(pagrindinis ir pakaitinis) ir 2 socialiniai ekonominiai partneriai (pagrindinis ir pakaitinis). 

Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos Partnerių grupė 2021 m. gegužės 31 d. posėdyje 



  4 

apsvarstė klausimą „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos siūlomų socialinių ir ekonominių 

partnerių atstovų į 2021–2027 m. Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos 

programavimo komitetą“ ir nutarė: „Siūlyti Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijai skirti 

socialinių ir ekonominių partnerių atstovus į 2021–2027 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo 

tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos programavimo komitetą: 

Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos Partnerių grupės narę Daivą Kvedaraitę – pagrindiniu 

nariu ir Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos Partnerių grupės narę Raimondą Bogužaitę – 

pakaitiniu nariu. Kolegijos narys Mantas Varaška pasiteiravo apie siūlomų socialinių partnerių 

atstovų kompetenciją dalyvauti šio komiteto veikloje. Tarybos administracijos direktorė Jurgita 

Mitrulevičienė informavo, kad Daiva Kvedaraitė moka anglų kalbą ir turi patirties dalyvaujant 

projektų įgyvendinimo veikloje, o Raimonda Bogužaitė studijuoja doktorantūrą, moka anglų kalbą ir 

atstovauja jaunimo interesams. Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė informavo, 

kad į 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos 

bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą buvo skirti Marijampolės savivaldybės 

administracijos pavaduotojas Valdas Tumelis ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė. Kolegijos narys Albinas Mitrulevičius siūlė išlaikant 

tęstinumą, ir šiame laikotarpyje į 2021–2027 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo 

Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos programavimo komitetą skirti tuos 

pačius atstovus. Kolegijos narys Mantas Varaška pasiteiravo, ar nebūtų galima skirti tokius asmenis, 

kuriems komitete svarstant ir vertinant regioninius projektus nereikėtų nuo šių klausimų nusišalinti. 

Dėl šio klausimo siūlyta pasiaiškinti su atsakingų institucijų atstovais.  

Kolegijos narius pakvietus balsuoti už Marijampolės savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotojo Valdo Tumelio, kaip pagrindinio nario, o Vilkaviškio rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus pavaduotojos Daivos Riklienės, kaip pakaitinio nario kandidatūrą 13 

Kolegijos narių balsavo „už“, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti Marijampolės regiono plėtros tarybos sprendimą Nr. S-10 „Dėl 

Marijampolės regiono plėtros tarybos atstovų į 2021–2027 metų Europos teritorinio 

bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos programavimo 

komitetą skyrimo“. 

 

5. SVARSTYTA. Dėl atstovo į Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo 

per sieną komisiją delegavimo (11.10-11.20). 

Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad Vidaus 

reikalų ministerijos 2021 m. gegužės 27 d. rašte Nr. 1D-3036 „Dėl numatomo Lietuvos ir Lenkijos 

Tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną komisijos posėdžio ir komisijos sudėties atnaujinimo“ 

nurodoma, kad Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija rengia Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministro 2006 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1 V-73 „Dėl Lietuvos ir Lenkijos 

tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną komisijos asmeninės sudėties patvirtinimo“ 

atnaujinimą. Raštu kreipiamasi į Marijampolės regiono plėtros tarybą, prašant patvirtinti anksčiau 

deleguoto atstovo dalyvavimą Komisijoje arba pateikti naujo atstovo pavardę. Ji priminė, kad 

Marijampolės regiono plėtros taryba 2019 m. spalio 16 d. sprendimu Nr. 51/8S-22 „Dėl atstovo į 

Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinę bendradarbiavimo per sieną komisiją delegavimo“ atstovu 

buvo paskyrusi Edgarą Pilypaitį. Kolegijos nariai klausimų ir pasiūlymų pristatytam klausimui 

neturėjo. 

Kolegijos narius pakvietus balsuoti už Tarybos kolegijos pirmininko, Šakių rajono 

savivaldybės mero kandidatūrą, 12 Kolegijos narių balsavo „už“, 0 – „prieš“, 1 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti Marijampolės regiono plėtros tarybos sprendimą Nr. S-11 „Dėl atstovo 

į Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinę bendradarbiavimo per sieną komisiją delegavimo“. 

 

6. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams pakeitimo 

(11.20-11.30). 

 Pranešėja – Tarybos administracijos ekspertė Agnė Norutė informavo apie atliktus 

neesminius Marijampolės regiono plėtros plano 2014-2020 metams pakeitimus. Taip pat ji pabrėžė, 

kad vadovaujantis Regioninės plėtros įstatymo (toliau – Įstatymas) 23 str. 5 d., sprendimai dėl plano 
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pakeitimo priimami 4/5 visų Kolegijos narių balsų dauguma. Pranešėja informavo, kad pagal 

Įstatymo 23 str. 11 d. 1 p., Partnerių grupė svarsto regiono plėtros plano ir jo pakeitimų projektus ir 

dėl šių dokumentų teikia išvadas Kolegijai. Atsižvelgiant į tai, Sprendimo projektas buvo apsvarstytas 

Partnerių grupės posėdyje 2021 m. gegužės 31 d., kuriame priimta Partnerių grupės išvada – „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 nariai klausimų pristatytam klausimui neturėjo. 

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“, 13 Kolegijos narių balsavo „už“, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti Marijampolės regiono plėtros tarybos sprendimą Nr. S-12 „Dėl 

Marijampolės regiono plėtros tarybos 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. 51/8S-46 „Dėl 

Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams patvirtinimo“. 

 

7. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano rengimo darbo grupės sudarymo 

(11.30-11.40). 

 Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad 

sprendimo tikslas – patvirtinti institucinę Marijampolės regiono plėtros plano 2021–2030 metams 

rengimo darbo grupės (toliau – Darbo grupė) sudėtį, atsižvelgiant į įvykusius pokyčius. Ji pranešė, 

kad į Darbo grupės sudėtį įtraukta Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos Partnerių grupės 

atstovė – Partnerių grupės pirmininkė. Tokį siūlymą pateikė Parnerių grupė posėdyje, vykusiame 

2021 m. gegužės 31 d. Taip pat pranešėja pristatė artimiausiu metu numatomus vykdyti darbus, 

susijusius su Marijampolės regiono plėtros plano 2021–2030 metams rengimu. Ji informavo, kad 

2021 m. birželio 21 d. bus organizuojamas posėdis su savivaldybių Investicijų skyrių vedėjais ir 

Centrinės projektų valdymo agentūros atstovais, o 2021 m. birželio 29 d. planuojamas Marijampolės 

regiono plėtros plano 2021–2030 metams rengimo darbo grupės posėdis. Tarybos administracijos 

direktorė Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad šiuo metu rengiama statistinių rodiklių analizė pagal 

atskirus sektorius, kuri vėliau bus pristatyta darbo grupės nariams, kad būtų galima išgirsti jų įžvalgas. 

Kolegijos nariai klausimų pristatytam klausimui neturėjo. 

Kolegijos narius pakvietus balsuoti už sprendimo projektą „Dėl Marijampolės regiono 

plėtros plano 2021–2030 metams rengimo darbo grupės sudarymo“, 13 Kolegijos narių balsavo „už“, 

0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti Marijampolės regiono plėtros tarybos sprendimą Nr. S-13„Dėl 

Marijampolės regiono plėtros plano 2021–2030 metams rengimo darbo grupės sudarymo“. 

 

8. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2021–2023 metų korupcijos 

prevencijos programos patvirtinimo (11.40-11.50). 

            Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 

valstybės ir savivaldybių bei nevalstybinės įstaigos, įgyvendindamos šį įstatymą, privalo pagal 

kompetenciją rengti ir tvirtinti kovos su korupcija programas. Programa nustato pagrindinius kovos 

su korupcija Marijampolės regiono plėtros taryboje tikslus ir uždavinius, korupcijos prevencijos 

subjektus, jų teises ir pareigas korupcijos prevencijos srityje, vertinimo kriterijus ir kt. Kolegijos 

nariai klausimų pristatytam klausimui neturėjo. 

Kolegijos narius pakvietus balsuoti už sprendimo projektą „Dėl Marijampolės regiono 

plėtros tarybos 2021–2023 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo“, 13 Kolegijos narių 

balsavo „už“, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti Marijampolės regiono plėtros tarybos sprendimą Nr. S-14 „Dėl 

Marijampolės regiono plėtros tarybos 2021–2023 metų korupcijos prevencijos programos 

patvirtinimo“. 

9. Kiti klausimai.  

Dėl Liublino deklaracijos (11.50-12.00). 

Pranešėjas – Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos grupės vyresnysis patarėjas 

Andrius Valickas informavo, kad Liublino deklaracijos tikslas – tai Trijų jūrų regionų ekonominio 
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tinklo sukūrimas. Šios deklaracijos signatarai pareiškė intenciją ir norą veikti kuriant stabilią 

partnerystę tarp Baltijos jūros, Adrijos jūros ir Juodosios jūros išsidėsčiusių regionų partnerystę, kurią 

jungs bendra Trijų jūrų iniciatyva. Taip pat pranešėjas pabrėžė, kad šio susitarimo tikslas – regiono 

visuomenių bendradarbiavimas plėtros ir abipusės naudos tikslais ir regionų konkurencingumo 

didinimas Europos mastu. Glaudaus tarpregioninio bendradarbiavimo išraiška bus Trijų jūrų regiono 

ekonominis tinklas, kuris bus naudojamas kaip bendradarbiavimo įrankis bendrų iniciatyvų 

įgyvendinimo kelyje. Posėdžio pirmininkas pasiteiravo, ar gali šią deklaraciją pasirašyti atskiros 

savivaldybės, ar gali tai padaryti regionas. Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos grupės 

vyresnysis patarėjas Andrius Valickas paaiškino, kad gali ir atskiros savivaldybės pasirašyti, bet gali 

ir regionas, įgaliojant tai padaryti Kolegijos pirmininką. Kolegijos nariai pritarė deklaracijos 

pasirašymui. 

NUTARTA: 

1. Pritarti Liublino deklaracijos pasirašymui. 

2. Įgalioti Tarybos kolegijos pirmininką pasirašyti deklaraciją. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                             Edgaras Pilypaitis 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                    Kristina Jakavonienė 


