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MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS KOLEGIJOS 7-OJO 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021 m. lapkričio 12  d. Nr. P-6 

Marijampolė 

 

Posėdis vyko 2021 m. lapkričio 11 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,  Justinas Kazla, Paulius Marozas, 

Albinas Mitrulevičius, Algirdas Neiberka, Edgaras Pilypaitis, Vincas Plikaitis, Metas Ražinskas, 

Mindaugas Tarnauskas, Bernardinas Petras Vainius. 

Nedalyvavo: Kolegijos nariai – Valdas Kamaitis, Mantas Varaška. 

Kiti dalyviai ir pranešėjai: Aplinkos viceministras Darius Kvedaravičius, ES investicijų ir 

ekonominių priemonių departamento direktorius Inesis Kiškis, ES investicijų ir ekonominių 

priemonių departamento atstovai: Eglė Valūnė, Rimvydas Dilba, Raimonda Juknaitė, Kristina 

Šarkienė, Taršos prevencijos politikos grupės atstovas Irmantas Valūnas, Strateginio ir finansų 

valdymo skyriaus vedėja Rūta Klimaitė, Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė, 

Tarybos administracijos ekspertė Agnė Norutė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Investicijų ir 

verslo skatinimo skyriaus vedėjas Darius Cinaitis, Šakių rajono savivaldybės administracijos Ūkio, 

architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas Arvydas Šlėderis, Kazlų Rūdos savivaldybės 

administracijos Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Investicijų poskyrio vedėja Rasa Avietynienė, 

Kalvarijos savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Vida 

Tumelienė, Kolegijos Partnerių grupės atstovai: Raimonda Bogužaitė, Lina Kružinauskienė, Daiva 

Kvedaraitė.   

 

Posėdyje dalyvavo 12 iš 14 Kolegijos narių. Kvorumas yra. 

Posėdžio pirmininkas Edgaras Pilypaitis pristatė darbotvarkę. 

DARBOTVARKĖ: 

1. Informacija apie Aplinkos ministerijos kompetencijos srities planuojamas investicijas 

regionuose 2021–2027 m. laikotarpiu ir diskusija;  

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

3. Dėl atstovo į VšĮ Marijampolės profesinio rengimo centro tarybą delegavimo; 

4. Dėl iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono 

projektų sąrašų pakeitimo pagal priemones: 

- Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“; 

- Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 

renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“; 

- Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“; 

- Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“; 

- Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“. 

5. Dėl siūlymų dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2021–2030 metams esamos 

situacijos analizės; 

RPD prie VRM
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6. 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. SVARSTYTA. Informacija apie Aplinkos ministerijos kompetencijos srities planuojamas 

investicijas regionuose 2021–2027 m. laikotarpiu ir diskusija (10.05-11.10). 

 Pranešėjas – Aplinkos ministerijos ES investicijų ir ekonominių priemonių departamento 

direktorius Inesis Kiškis informavo, kad iš viso Aplinkos ministerijos priemonėms įgyvendinti 

naujuoju finansavimo laikotarpiu numatyta 833,7 mln. Eur lėšų, o iš jų regionams – 230,2 mln. Eur. 

Skiriant regionams šias lėšas planuojama jų pagalba spręsti lietaus nuotekų ir geriamojo vandens 

tiekimo infrastruktūros plėtros ir modernizavimo problemas, skatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą. 

Buvo akcentuota, kad lietaus nuotekų infrastruktūros plėtra ir modernizavimas numatomas tik 

miestuose virš 10 000 gyventojų, kurie per 5 pastaruosius metus susidūrė su užtvindymo atvejais dėl 

galimų lietų. Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros plėtrai investicijų naujuoju finansavimo 

laikotarpiu gali tikėtis tik tos įmonės, kurios sutiks jungtis siekiant efektyvesnio valdymo. 

(pridedamos skaidrės, Priedas Nr. 1) 

Kolegijos pirmininkas Edgaras Pilypaitis pasiteiravo, pagal ką buvo nustatyta gyventojų 

skaičiaus riba, kur numatoma, kad lietaus nuotekų infrastruktūros plėtra ir modernizavimas bus 

vykdomas tik miestuose virš 10 000 gyventojų, kurie per 5 pastaruosius metus susidūrė su 

užtvindymo atvejais dėl galimų lietų. Anot jo, ES lėšos turėtų būti vienodai prieinamos kiekvienam 

Europos Sąjungos piliečiui. Aplinkos ministerijos atstovas Inesis Kiškis paaiškino, kad pagrindinis 

motyvas nustatant gyventojų skaičių – lėšų koncentracija, kad už 1 Eur būtų pasiektas optimaliausias 

rezultatas. Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda klausė, kaip reikės įrodyti, kad per 5 

pastaruosius metus mieste įvyko užtvindymai, kokie dokumentai bus reikalingi pateikti. Inesis Kiškis 

paaiškino, kad visi reikalavimai bus nustatyti priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše. 

Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda teiravosi dėl senų bendrovėse esančių vandens 

gręžinių ir bokštų perdavimo savivaldybėms bei finansinių paskatų. Aplinkos viceministras Darius 

Kvedaravičius teigė, kad šiuo metu pateiktas laikinas įstatymas LR Seimui ir artimiausiu metu bus 

svarstomas. Pagal šį dokumentą numatomas tokių įrenginių perdavimas savivaldybėms, tačiau jokių 

finansinių paskatų nenumatoma. Kalvarijos savivaldybės meras Vincas Plikaitis teiravosi, kodėl 

mokestis už aplinkos teršimą taip smarkiai gyventojams išaugo. Aplinkos ministerijos atstovas Inesis 

Kiškis paaiškino, kad taip vykdomas gyventojų skatinimas rūšiuoti atliekas. Tarybos narys Metas 

Ražinskas klausė, ar nenumatoma lėšų skirti užtvankų tvarkymui. Jis pabrėžė, kad Marijampolės II-

ojo tvenkinio užtvanka yra labai prastos būklės, galimos avarijos. Aplinkos viceministras Darius 

Kvedaravičius atsakydamas pažadėjo pasidomėti šiuo klausimu ir informuoti. 

 

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

(11.10-11.15). 

Pranešėja – Tarybos administracijos ekspertė Agnė Norutė 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: 

1) Vidaus reikalų ministrui pakeitus Marijampolės regiono integruotos teritorijos vystymo 

programą atitinkamai atliekami patikslinimai MRPP; 

2) Patikslinami baigto įgyvendinti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos projekto 

„Viešųjų erdvių sutvarkymas Pilviškių miestelyje, pritaikant renginiams, fizinio aktyvumo 

didinimui“ duomenys apie faktiškai išmokėtas lėšas ir jų šaltinius bei pasiektas stebėsenos rodiklių 

reikšmes; 

3) Gavus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos 2021 m. rugsėjo 30 d. raštą „Dėl 

Marijampolės regiono plėtros plano 2014-2020 metams keitimo pateikimo“, kuriuo prašoma pakeisti 

MRPP. Esant ES fondų lėšų sutaupymams regione pagal priemonę Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo 

gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ (285.892,29 eurų), raštu prašoma 122.280,57 eurų padidinti ES 

fondų lėšų dalį Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos įgyvendinamam projektui „Viešųjų 
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erdvių sutvarkymas Virbalio miestelyje, pritaikant poilsiui ir bendruomenės poreikiams“, nes 

reikalingas papildomas finansavimas. Atsižvelgiant į tai tikslinamas MRPP projektas Nr. 2.2.2.1.6 

„Viešųjų erdvių sutvarkymas Virbalio miestelyje, pritaikant poilsiui ir bendruomenės poreikiams“. 

 Tarybos administracijos ekspertė Agnė Norutė informavo, kad vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos regioninės plėtros įstatymo 23 straipsnio 11 dalies 1 punktu, Partnerių grupė svarsto 

regiono plėtros plano ir jo pakeitimų projektus ir dėl šių dokumentų teikia išvadas Kolegijai. Todėl 

Sprendimo projektas buvo apsvarstytas Partnerių grupės posėdyje 2021 m. spalio 22 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 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“, 12 Kolegijos narių balsavo „už“, 0 – „prieš“, 0 – 

„susilaikė“. 

  NUTARTA. Priimti Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos 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 atstovo į VšĮ Marijampolės profesinio rengimo centro tarybą 

delegavimo (11.15-11.20). 

Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad 2021 m. 

rugsėjo 30 d. Marijampolės profesinio rengimo centras raštu kreipėsi į Marijampolės regiono plėtros 

tarybą, prašydamas deleguoti regiono plėtros tarybos atstovą į Marijampolės profesinio rengimo 

centro tarybą vietoje buvusio tarybos nario Vaido Šalaševičiaus. Ji paaiškino, kad Marijampolės 

regiono plėtros taryba 2019 m. spalio 16 d. sprendimu Nr. 51/8S-21 atstovu į VšĮ Marijampolės 

profesinio rengimo centro tarybą paskyrė Tarybos narį Vaidą Šalaševičių. Jurgita Mitrulevičienė 

pabrėžė, kad siūlomas kandidatas turi būti nepriekaištingos reputacijos ir juo negali būti valstybės 

politikas ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas. Taip pat kandidatas turi turėti 

aukštąjį išsilavinimą bei ne mažesnę nei 1 metų veiklos, susijusios su profesiniu mokymu, specialistų 

rengimu, praktiniu mokymu, darbuotojų atranka ir įdarbinimu, asmenų integravimusi į darbo rinką, 

patirtį. Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad Partnerių grupės 

posėdyje 2021 m. spalio 22 d. Partnerių grupė išreiškė nuomonę dėl sprendimo projekto „Dėl atstovo 

į VšĮ Marijampolės profesinio rengimo centro tarybą delegavimo“  – siūlyti Tarybos kolegijai 

svarstyti Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo direktoriaus pavaduotojos 

Danos Liukinevičienės ir Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos direktorės Jurgitos 

Mitrulevičienės kandidatūras į Marijampolės profesinio rengimo centro tarybą. 

Kolegija pritarė Jurgitos Mitrulevičienės kandidatūrai.  

Kolegijos narius pakvietus balsuoti už sprendimo projektą „Dėl atstovo į VšĮ Marijampolės 

profesinio rengimo centro tarybą delegavimo“, deleguojant Marijampolės regiono plėtros tarybos 

administracijos direktorę Jurgitą Mitrulevičienę, 11 Kolegijos narių balsavo „už“, 0 – „prieš“, 0 – 

„susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos sprendimą Nr. S-18 „Dėl 

atstovo į VšĮ Marijampolės profesinio rengimo centro tarybą delegavimo“. 

 

4. SVARSTYTA. Dėl iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės 

regiono projektų sąrašų pakeitimo pagal priemones: (11.20-11.30). 

- Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“; 

- Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 

renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“; 

- Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“; 

- Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“; 

- Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“.  

Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad keičiami 

regiono projektų sąrašai pagal 5 regionines priemones, patikslinant projektų duomenis apie 
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įgyvendinamiems projektams sutartimis skirtas ir (ar) baigtiems projektams faktiškai patirtas ir 

projektams įgyvendinti išmokėtas lėšas. Jurgita Mitrulevičienė apžvelgė kiekvienos priemonės 

sąrašą, akcentuodama vykdomus pakeitimus. Kolegijos nariai klausimų neturėjo. 

Kolegijos narius pakvietus balsuoti už žemiau pateiktus sprendimus, 11 Kolegijos narių 

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

- „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2017 m. balandžio 13 d. sprendimo Nr. 51/8S-8 

„Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos 

efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės 04.5.1-

TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“; 

-  „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 51/8S-20 

„Dėl 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės 

05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir 

plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“; 

-  „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. 51/8S-27 

„Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės 

05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“; 

- „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. lapkričio 16 d. sprendimo Nr. 51/8S-35 

„Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto 

„Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonės 07.1.1-CPVA-R-305 

„Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“; 

- „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. spalio 19 d.  sprendimo Nr. 51/8S-31 

„Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto 

„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių 

paslaugų infrastruktūros plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

NUTARTA. Priimti Marijampolės regiono plėtros tarybos sprendimus: 

- Nr. S-19 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2017 m. balandžio 13 d. sprendimo Nr. 

51/8S-8 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto 

„Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 

priemonės 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ iš ES struktūrinių 

fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“; 

- Nr. S-20 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 

51/8S-20 „Dėl 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės 

05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir 

plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“; 

- Nr. S-21 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. 

51/8S-27 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės 

05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“; 

- Nr. S-22 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. lapkričio 16 d. sprendimo Nr. 

51/8S-35 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto 

„Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonės 07.1.1-CPVA-R-305 

„Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“; 
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- Nr. S-23 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. spalio 19 d.  sprendimo Nr. 

51/8S-31 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto 

„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių 

paslaugų infrastruktūros plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 

5. SVARSTYTA. Dėl siūlymų dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2021–2030 metams 

esamos situacijos analizės (11.30-11.50). 

Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė pristatė Marijampolės 

regiono plėtros plano 2021–2030 metams rengimo eigą. Pranešėja informavo, kad siekiant įtraukti 

kuo daugiau suinteresuotų šalių, suorganizuota 11 susitikimų su savivaldybių atstovais, darbo grupės 

nariais, Parnerių grupe, socialiniais ir ekonominiais partneriais bei ministerijų atstovais. Ji akcentavo, 

kad proceso metu buvo parengta Marijampolės regiono esamos situacijos analizė ir nustatytos 

pagrindinės Marijampolės regiono problemos ir jų priežastys bei parengtas preliminarus problemų ir 

priežasčių aprašymas. Ji teigė, kad nustatytos problemos ir priežastys bus pagrindas formuojant 

Marijampolės regiono plėtros tikslus ir uždavinius. Jurgita Mitrulevičienė pristatė orientacines ir šiuo 

metu žinomas ministerijų siūlomas investavimo kryptis, finansavimo lėšų sumas ir galimas veiklas 

(pridedamos skaidrės, Priedas Nr. 2.). Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė 

informavo, kad vadovaujantis Regioninės plėtros įstatymu, Partnerių grupė svarsto regiono plėtros 

plano projektus ir dėl jo teikia išvadas Kolegijai. Partnerių grupė 2021 m. spalio 22 d. posėdyje pritarė 

parengtam preliminariam Marijampolės regiono esamos situacijos analizės aprašymui, t. y. 

siūlymams dėl problemų, jų priežasčių ir silpnybių, stiprybių, galimybių bei grėsmių (SSGG), ir 

nutarė teikti siūlymus svarstyti Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijai. 

             Kolegijos nariai klausimų neturėjo, todėl pasiūlyta: 

➢ Pritarti preliminariam Marijampolės regiono esamos situacijos analizės aprašymui, t. y. 

siūlymams dėl problemų, jų priežasčių ir silpnybių, stiprybių, galimybių bei grėsmių (SSGG); 

➢ Kreiptis į Marijampolės regiono savivaldybių administracijas dėl galimų savivaldybių 

bendradarbiavimo sričių ir bendrų veiksmų, siekiant nustatyti funkcines zonas.  

Kolegija pritarė siūlymams preliminariam Marijampolės regiono esamos situacijos analizės 

aprašymui, t. y. siūlymams dėl problemų, jų priežasčių ir silpnybių, stiprybių, galimybių bei grėsmių 

(SSGG) bei nutarė kreiptis į Marijampolės regiono savivaldybių administracijas dėl galimų 

savivaldybių bendradarbiavimo sričių ir bendrų veiksmų, siekiant nustatyti funkcines zonas.  

NUTARTA: 

1. Pritarti preliminariam Marijampolės regiono esamos situacijos analizės aprašymui, t. y. 

siūlymams dėl problemų, jų priežasčių ir silpnybių, stiprybių, galimybių bei grėsmių (SSGG); 

2. Kreiptis į Marijampolės regiono savivaldybių administracijas dėl galimų savivaldybių 

bendradarbiavimo sričių ir bendrų veiksmų, siekiant nustatyti funkcines zonas.  

Tarybos pirmininkas E. Pilypaitis paviešino Kolegijos Partnerių grupės atstovės Adolfinos 

Blauzdžiūnienės prieš Kolegijos posėdį atsiųstą klausimą dėl LR Strateginio valdymo įstatymo 

nuostatos dėl lyčių lygybės ir nediskriminavimo. Ji teiravosi, kaip bus užtikrintas regiono plėtros 

plane lyčių lygybės aspekto integravimas, kaip bus palaikomi ir finansiškai remiami Marijampolės 

apskrities moters veiklos centras bei Marijampolės apskrities vyrų krizių centras. Atsakant į šiuos 

klausimus Tarybos pirmininkas E. Pilypaitis teigė, kad lyčių lygybės ir nediskriminavimo principas 

yra horizontalusis, taikomas ir įgyvendinamas per visus vykdomus projektus ir jų veiklas. Tarybos 

administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė teigė, kad dėl galimybės finansuoti Marijampolės 

apskrities moters veiklos centro bei Marijampolės apskrities vyrų krizių centro veiklą  ES fondų 

lėšomis kyla klausimų, kadangi tai tęstinės veiklos, o iš ES fondų gali būti finansuojamos pažangos 

veiklos. Centrinės projektų valdymo agentūros eksperto A. Gražulio teigimu, savivaldybės gali 

nuspręsti skirti finansavimą atskiroms lyčių lygybės ir nediskriminavimo iniciatyvoms. Tačiau jos 

neturi prievolės remti atskirus lyčių lygybės ir nediskriminavimo projektus. Vilkaviškio rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja D. Riklienė informavo, kad Vilkaviškio rajono 

savivaldybėje yra specialistas kuris derina dokumentus, kad nebūtų pažeidžiami lyčių lygybės 

principai. Jos teigimu, Marijampolės apskrities vyrų krizių centrui numatoma skirti 1500 eurų, bet 

galimybių veiklai finansuoti nevyriausybinės organizacijos turėtų ieškoti pačios.   
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6. SVARSTYTA. Kiti klausimai (11.50-12.00). 

 Tarybos pirmininkas E. Pilypaitis informavo, kad 2021 m. gruodžio mėnesį planuojamas 

Kolegijos posėdis, kuriame galėtų būti pristatyti savivaldybių teikti pasiūlymai dėl galimų funkcinių 

zonų. Klausimų Kolegijos nariai neturėjo. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                  Edgaras Pilypaitis 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                              Kristina Jakavonienė 


