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Posėdis vyko 2022 m. kovo 16 d. vaizdo konferencijos būdu. 

Posėdžio pradžia – 9.00 val. Posėdžio pabaiga – 10.40 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): 

 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 – Kęstutis Bagdanavičius, Mindaugas Tarnauskas.  

            Kiti dalyviai ir pranešėjai: Užimtumo tarnybos prie SADM Kauno klientų aptarnavimo 

departamento socialinių partnerysčių ir paslaugų koordinatorius Edvinas Urbonas, Tarybos 

administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė, Tarybos administracijos ekspertė Agnė Norutė, 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Vitas Gavėnas, Vilkaviškio rajono 

savivaldybės Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė, Kalvarijos 

savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Vida Tumelienė, 

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Investicijų poskyrio vedėja Rasa Avietynienė, Šakių 

rajono savivaldybės administracijos Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas Arvydas 

Šlėderis, Marijampolės savivaldybės administracijos Investicijų ir verslo skatinimo skyriaus vedėjas 

Darius Cinaitis, Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos Partnerių grupės nariai: Adolfina 

Blauzdžiūnienė, Raimonda Bogužaitė, Lina Kružinauskienė, Daiva Kvedaraitė, Roma Dėdynienė.   

 

Posėdyje dalyvavo 12 iš 14 Kolegijos narių. Kvorumas yra. 

Posėdžio pirmininkas Edgaras Pilypaitis pristatė darbotvarkę. 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Užimtumo tarnybos planuojamų įgyvendinti aktyvios darbo rinkos politikos 

priemonių programų pristatymo ir derinimo;  

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

3. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams įgyvendinimo ataskaitos 

patvirtinimo; 

4. Dėl 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ iš ES 

struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo; 

5. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos metinės veiklos ataskaitos patvirtinimo; 

6. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2022 metų veiklos plano patvirtinimo; 

7. Dėl Korupcijos prevencijos priemonių plano ataskaitos pristatymo; 

8. 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. 

 



  2 

1. SVARSTYTA. Dėl Užimtumo tarnybos planuojamų įgyvendinti aktyvios darbo rinkos 

politikos priemonių programų pristatymo ir derinimo (9.05-9.40). 

 Pranešėjas – Užimtumo tarnybos prie SADM Kauno klientų aptarnavimo departamento 

socialinių partnerysčių ir paslaugų koordinatorius Edvinas Urbonas pateikė informaciją dėl aktyvios 

darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo (pristatymo skaidrės pridedamos, 1 priedas). Jis 

akcentavo, kad pagrindinė nedarbo regione priežastis – teritorinis darbo pasiūlos ir paklausos 

nesuderinamumas (nedarbas nutolusiose nuo rajonų centrų teritorijose, mobilumo problema). 

Edvinas Urbonas teigė, kad 2021 metais palaipsniui mažėjo bendras nedarbas, sparčiai mažėjo 

jaunimo nedarbas, tačiau ilgalaikių bedarbių bei vyresnio amžiaus bedarbių dalis išlieka didelė. Šiuo 

metu Marijampolės regione registruotas nedarbas siekia 12,1 proc., didžiausias Kalvarijos 

savivaldybėje – 16,2 proc. Užimtumo tarnybos atstovas pabrėžė, kad Marijampolės regione per 2022 

metų sausio – vasario mėnesius užregistruota 1,5 tūkst. laisvų darbo vietų, 91,4 proc. darbo pasiūlymų 

buvo neterminuotam darbui. Siekiant mažinti nedarbą Marijampolės regione 2021 m. lapkričio 

mėnesį buvo apklausti 102 Marijampolės regiono darbdaviai, kurie pabrėžė darbuotojų 

kompetencijų svarbą, besikeičiančioje ir lanksčioje darbinėje aplinkoje, nes kompetencijos yra riboto 

galiojimo ir nuolat turi būti sutvirtintos papildomomis žiniomis ir įgūdžiais. Edvinas Urbonas 

akcentavo, kad užimtumo didinimui yra taikomos aktyvios darbo rinkos politikos priemonės: 

remiamas įdarbinimas, skiriama parama judumui, mokymuisi bei darbo vietų steigimui. 

Tarybos pirmininkas Edgaras Pilypaitis pasiteiravo, ar į registruotų laisvų darbo vietų skaičių 

įtrauktos laisvos darbo vietos viešajame sektoriuje. Užimtumo tarnybos atstovas Edvinas Urbonas 

paaiškino, kad informacija pateikiama apie tas darbo vietas, kurias darbdaviai registravo Užimtumo 

tarnyboje. Anot E. Urbono, viešasis sektorius nėra linkęs registruoti, daugiausiai registruojamos 

privataus sektoriaus laisvo darbo vietos. Vilkaviškio rajono savivaldybės Investicijų ir strateginio 

planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė teiravosi, ar bus taikomos darbdaviams kokios nors 

priemonės, įdarbinant karo pabėgėlius. Atsakydamas Užimtumo tarnybos atstovas teigė, kad šiuo 

metu šiam procesui aktyviai rengiamasi, kad karo pabėgėliai galėtų dalyvauti aktyviose darbo rinkos 

politikos priemonėse. 

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

(9.40-9.45). 

Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė Jurgita 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: 

Šakių rajono savivaldybės administracija yra kreipusis į Tarybą, prašant pakeisti MRPP. 

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

gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ (163.611,72 eurų), prašoma 163.611,00 eurų padidinti ES fondų 

lėšų dalį Šakių rajono savivaldybės administracijos įgyvendinamiems projektams „Lukšių 

gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ (114.220,96 Eur)  ir „Kudirkos Naumiesčio gyvenamosios 

vietovės atnaujinimas“ (49.390,04 Eur), nes išaugus rangos darbų kainoms reikalingas papildomas 

finansavimas. Atsižvelgiant į tai tikslinami MRPP projektai Nr. 2.2.2.1.2 „Lukšių gyvenamosios 

vietovės atnaujinimas“ ir Nr. 2.2.2.1.3 „Kudirkos Naumiesčio gyvenamosios vietovės atnaujinimas“. 

Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė 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. 

Sprendimo projektas buvo apsvarstytas Partnerių grupės posėdyje 2022 m. kovo 1 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“, 11 Kolegijos narių balsavo „už“, 0 – „prieš“, 0 – 

„susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti Marijampolės regiono plėtros tarybos sprendimą Nr. S-1 „Dėl 

Marijampolės regiono plėtros tarybos 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. 51/8S-46 „Dėl 
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Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams patvirtinimo“ pakeitimo“. 

3. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams įgyvendinimo 

ataskaitos patvirtinimo (9.45-9.55). 

Pranešėja – Tarybos administracijos ekspertė Agnė Norutė informavo, kad vadovaujantis 

Regioninės plėtros įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 2 punktu, regiono plėtros tarybos kolegija tvirtina 

regiono plėtros plano įgyvendinimo ataskaitas. Ji paaiškino, kad ataskaitoje, rengiamoje pagal 

Regionų plėtros planų rengimo metodika1 patvirtintą ataskaitos formą, pateikiama informacija apie 

regiono plėtros plano stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių lentelėje nurodytų veiksnių pokyčius, 

plano įgyvendinimo rezultatus regione už ataskaitinį laikotarpį ir regioninės svarbos projektų 

įgyvendinimo pažangą. Agnė Norutė akcentavo, kad į MRPP įtraukti 107 projektai, finansuoti pagal 

ES fondų investicijų veiksmų programą. Iš jų 68 projektai baigti įgyvendinti, projektų sutartimis 

paskirta 41.520.764,23 eurai ES fondų lėšų, išmokėta 35.212.378,69 eurai, tai sudaro 84,81 proc. visų 

sutartimis paskirtų ES fondų lėšų. Taip pat įgyvendintas 1 regioninės svarbos projektas bei 33 

projektai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių 

mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, 

kraštovaizdį“. Iš jų 26 projektai baigti įgyvendinti. Pagal šią priemonę suplanuota 3.892.238 eurų ES 

fondų lėšų, išmokėta 3.283.561 eurų. 

Tarybos administracijos ekspertė Agnė Norutė informavo, kad vadovaujantis Regioninės plėtros 

įstatymo 23 straipsnio 11 dalies 1 punktu, Partnerių grupė svarsto regiono plėtros plano įgyvendinimo 

ataskaitų projektus ir dėl šių dokumentų teikia išvadas Kolegijai. Sprendimo projektas buvo 

apsvarstytas Partnerių grupės posėdyje 2022 m. kovo 1 d., kuriame priimta Partnerių grupės išvada – 

„pritarti sprendimo projektui „Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams 

įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo“. Partnerių grupės narių pasiūlymu ataskaitoje nurodytos kai 

kurios verslo stiprybės, orientuotos į rytų rinką, atsižvelgus į šių dienų konteksto įvykius, 

performuluotos į grėsmes. 

Kolegijos narius pakvietus balsuoti už sprendimo projektą „Dėl Marijampolės regiono plėtros 

plano 2014–2020 metams įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo“, 11 Kolegijos narių balsavo „už“, 0 

– „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti Marijampolės regiono plėtros tarybos sprendimą Nr. S-2 „Dėl 

Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo“. 

4. SVARSTYTA. Dėl 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių 

atnaujinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono 

projektų sąrašo pakeitimo (9.55-10.00). 

Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad teikiamo 

svarstyti sprendimo projekto tikslas – pakeisti Marijampolės regiono projektų sąrašą Nr. 08.2.1-

CPVA-R-908-41: 

- padidinant Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos projekto „Viešųjų erdvių 

sutvarkymas Virbalio miestelyje, pritaikant poilsiui ir bendruomenės poreikiams“ vertę, 

atsižvelgiant į papildomo finansavimo poreikį; 

- patikslinant Šakių rajono savivaldybės administracijos projekto „Gelgaudiškio 

gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ duomenis pagal sutartyje pakeistą tinkamų 

finansuoti išlaidų sumą ar jos paskirstymą pagal finansavimo šaltinius. 

- patikslinant Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos projekto „Viešųjų erdvių 

sutvarkymas Pilviškių miestelyje, pritaikant renginiams, fizinio aktyvumo didinimui“ 

duomenis apie faktiškai patirtas ir baigtam įgyvendinti projektui išmokėtas lėšas. 

Ji pabrėžė, kad Regioninės plėtros departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos 

išnagrinėjus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos prašymą dėl papildomo projekto 

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

 
1 Patvirtinta Vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1V-706 „Dėl Regionų plėtros planų rengimo 

metodikos patvirtinimo“ 
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finansavimo, siekiančio jį gauti pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2  196.3 

papunktį, ir parengus prašymo dėl papildomo įgyvendinamo regiono projekto finansavimo išvadą 

buvo nustatyta, kad yra tenkinami visi prašymo dėl papildomo įgyvendinamo regiono projekto 

finansavimo išvados reikalavimai ir yra poreikis keisti sąrašą papildomai projektui skiriant 99 687,69 

Eur ES lėšų. 

Kolegijos narius pakvietus balsuoti už sprendimo projektą „Dėl Marijampolės regiono plėtros 

tarybos 2017 m. balandžio 13 d. sprendimo Nr. 51/8S-9 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 

priemonės 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ iš ES struktūrinių fondų 

lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 11 

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

NUTARTA. Priimti Marijampolės regiono plėtros tarybos sprendimą Nr. S-3 „Dėl 

Marijampolės regiono plėtros tarybos 2017 m. balandžio 13 d. sprendimo Nr. 51/8S-9 „Dėl 2014–

2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties 

didinimas ir kova su skurdu“ priemonės 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių 

atnaujinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono 

projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

5. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos metinės veiklos ataskaitos 

patvirtinimo (10.00-10.10). 

Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad Regioninės 

plėtros įstatymo 29 straipsnio 1 dalis nustato, kad regiono plėtros tarybos metinių finansinių ataskaitų 

rinkinys ir metinė veiklos ataskaita rengiami Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 

įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka. Ji akcentavo, kad Regioninės plėtros 

įstatymo 26 straipsnio 3 dalis nustato, kad administracijos direktorius atsiskaito už savo ir 

administracijos veiklą teikdamas regiono plėtros tarybos metines veiklos ataskaitas kolegijai. 

Administracijos direktoriaus metinių veiklos užduočių atlikimas (pagal  nustatytas metines veiklos 

užduotis ) Kolegijai pateiktas ir įvertintas Tarybos 2021 m. gruodžio 8 d. sprendimu Nr. S-24 „Dėl 

siūlymo pateikimo Marijampolės regiono plėtros tarybos visuotiniam dalyvių susirinkimui dėl 

premijos Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos direktoriui skyrimo“.  

Vadovaujantis Regioninės plėtros įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 7 punktu, Tarybos metinę 

veiklos ataskaitą tvirtina Tarybos Kolegija. 

Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė pabrėžė, kad administracijos darbui 

įstaigoje įsteigta 4,25 etato. Vykdant įstaigos strateginį tikslą ir uždavinį, 2021 m. atlikti 

Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams pakeitimai, perskirstant projektams 

sutaupytas lėšas. Pradėtas rengti 2021–2030 m. Marijampolės regiono plėtros planas – atlikta regiono 

esamos situacijos analizė, išskirtos spręstinos problemos ir jas lemiančios priežastys, suformuotos 

SSGG. Tarp įstaigos veikloje vykdomų darbų Jurgita Mitrulevičienė paminėjo Tarybos organų darbo 

organizavimą, sprendimų rengimą, Partnerių grupės suformavimą, atstovų delegavimą į darbo grupes. 

Taip pat pristatė tarptautinio bendradarbiavimo veiklas: buvo pasirašyta trijų jūrų regionų 

bendradarbiavimo sutartis, organizuotas Pasienio darbo grupės posėdis Palenkės vaivadijoje. Taip pat 

įstaigoje vykdomas veiklos viešinimas, pasitelkiant įvairias priemones, parengtas video apie 

Marijampolės regioną. 

Kolegijos narius pakvietus balsuoti už sprendimo projektą „Dėl Marijampolės regiono plėtros 

tarybos metinės veiklos ataskaitos patvirtinimo“, 12 Kolegijos narių balsavo „už“, 0 – „prieš“, 0 – 

„susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti Marijampolės regiono plėtros tarybos sprendimą Nr. S-4 „Dėl 

Marijampolės regiono plėtros tarybos metinės veiklos ataskaitos patvirtinimo“. 

6. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2022 metų veiklos plano 

patvirtinimo (10.10-10.20). 

 
2 Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 

d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“.“ 
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Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad Lietuvos 

Respublikos regioninės plėtros įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 5 punktu regiono plėtros tarybos 

administracijos direktoriui pavesta užtikrinti metinių veiklos planų parengimą ir pateikimą 

visuotiniam dalyvių susirinkimui ir regiono plėtros tarybos kolegijai. Įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 

7 punktu nustatyta, kad regiono plėtros tarybos metinį veiklos planą tvirtina Kolegija. Ji akcentavo, 

kad Tarybos 2022 metų veiklos planas parengtas atsižvelgiant į Pavyzdinę regiono plėtros tarybos 

metinio veiklos plano formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. sausio 

26 d. įsakymu Nr. 1V-56 „Dėl Pavyzdinės regiono plėtros tarybos metinio veiklos plano formos 

patvirtinimo“ ir vadovaujantis Įstatymo nuostatomis. 

Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė pabrėžė, kad prioritetiniu darbu 

įstaigos veikloje išlieka 2021–2030 m. Marijampolės regiono plėtros plano rengimas. Einamieji, 

tęstiniai darbai – Tarybos kolegijos, visuotinio dalyvių susirinkimo ir Partnerių grupės posėdžių 

organizavimas, ataskaitų rengimas, atstovavimas darbo grupėse ir kt. Ji informavo, kad šiais metais 

bus sukurta Tarybos internetinė svetainė, taip pat Taryba jungsis prie bendros dokumentų valdymo 

sistemos. 

Kolegijos narius pakvietus balsuoti už sprendimo projektą „Dėl Marijampolės regiono plėtros 

tarybos 2022 metų veiklos plano patvirtinimo“, 12 Kolegijos narių balsavo „už“, 0 – „prieš“, 0 – 

„susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti Marijampolės regiono plėtros tarybos sprendimą Nr. S-5 „Dėl 

Marijampolės regiono plėtros tarybos 2022 metų veiklos plano patvirtinimo“. 

 

7. SVARSTYTA. Dėl Korupcijos prevencijos priemonių plano ataskaitos pristatymo (10.20-

10.30). 

            Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad 

Marijampolės regiono plėtros tarybos 2021–2023 metų korupcijos prevencijos programa (toliau – 

Programa) patvirtinta Marijampolės regiono plėtros tarybos 2021 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. 

51/8S-14 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2021–2023 metų korupcijos prevencijos 

programos patvirtinimo”. Ji akcentavo, kad vadovaujantis Programos 24 punktu, kiekvienais metais 

Programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaitą Tarybos administracijos direktorius 

teikia svarstyti Tarybos kolegijai. Programoje keliami 4 tikslai, kuriems siekti numatyta 12 

priemonių. Programos priemonės apima teisės aktų antikorupcinį vertinimą, informacijos apie 

Tarybos priimamus sprendimus viešinimą, Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos narių 

informavimą dėl viešų ir privačių interesų deklaracijų pateikimo bei nusišalinimo, Administracijos 

darbuotojų viešų ir privačių interesų deklaracijų pateikimo užtikrinimą bei kvalifikacijos kėlimą 

korupcijos prevencijos srityje, gautų pranešimų apie korupcines veiklas ir gautų pretenzijų dėl 

vykdytų pirkimų nagrinėjimą ir kt. Jurgita Mitrulevičienė priminė, kad Kolegijos nariai turėtų 

deklaruoti privačius interesus, o privačių interesų deklaracijoje nurodyti ryšius su juridiniu asmeniu 

– Marijampolės regiono plėtros taryba. Taip pat ji teigė, kad Kolegijos nariai, vadovaujantis Kolegijos 

darbo reglamento 10.3 punktu, privalo apie esamą interesų konfliktą informuoti Kolegijos 

pirmininką, kai jo nėra, – Kolegijos pirmininko pavaduotoją, pareikšti apie nusišalinimą ir jokia 

forma nedalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant Kolegijos sprendimą, dėl kurio kyla interesų 

konfliktas. 

8. SVARSTYTA. Kiti klausimai (10.30-10.40). 

Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė trumpai pristatė Marijampolės 

regiono plėtros plano 2021–2030 metams rengimo eigą. Ji informavo, kad šiuo metu dirbama su 

savivaldybių administracijomis ir jų pateiktomis pirminėmis projektų idėjomis. Analizuojama 

atsiųsta informacija, svarstomas jų tinkamumas, aptariami galimi savivaldybių bendrai įgyvendinti 

projektai regione investuojant būsimo laikotarpio ES fondų lėšas. 

Tarybos pirmininkas Edgaras Pilypaitis pateikė informaciją dėl Sūduvos metų minėjimo 

priemonių. Jis informavo, kad 2022 m. gegužės 21 d. LR žemės ūkio ministerijos kiemelyje 

planuojamas „Sūduvos dienų“ paminėjimas, įtraukiant tautinio paveldo sertifikatus turinčius 

amatininkus ir gamintojus iš Sūduvos regiono (Kalvarijos, Kauno rajono, Kazlų Rūdos, 

Marijampolės, Prienų rajono, Šakių rajono, Vilkaviškio rajono savivaldybių). Sūduvos regiono 

savivaldybių merams bus sudaryta galimybė dalyvauti susitikime su Žemės ūkio ministru. Anot 
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Edgaro Pilypaičio, siekiant šią žinią išplatinti, bus parengtas ir išsiųstas savivaldybėms raštas, kad 

būtų paskirti atsakingi asmenys, kurie koordinuotų dėl tautinio paveldo sertifikatus turinčių 

amatininkų ir gamintojų dalyvavimo numatytame renginyje. 

 Tarybos narys Povilas Isoda paragino visų savivaldybių merus spręsti klausimą, susijusį su 

VšĮ Nemuno Euroregiono Marijampolės biuro veiklos stabdymu. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                  Edgaras Pilypaitis 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                              Kristina Jakavonienė 


