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2022 m. liepos 8 d. Nr. P-5 

Marijampolė 
 

Posėdis vyko 2022 m. liepos 7 d., Vytauto g. 28, Marijampolė. 

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 (Dalyvių sąrašas pridedamas, Priedas Nr. 

1): 

 Kęstutis Bagdanavičius, Daiva Černiuvienė, Povilas Isoda, Justinas Kazla, Albinas 

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

Petras Vainius,  

Nedalyvavo: Kolegijos nariai –Valdas Kamaitis, Paulius Marozas, Mindaugas Tarnauskas, 

Mantas Varaška. 

            Pranešėjai: ESO Valdybos narys, Tinklų vystymo tarnybos direktorius Ovidijus Martinonis, 

Kultūros ministro patarėja Deimantė Zutelienė, Kultūros ministerijos Profesionaliosios kūrybos ir 

tarptautiškumo politikos grupės vadovė Janina Krušinskaitė, Marijampolės regiono plėtros tarybos 

administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė. 

 

Posėdyje dalyvavo 10 iš 14 Kolegijos narių. Kvorumas yra. 

Posėdžio pirmininkas Edgaras Pilypaitis pristatė darbotvarkę ir informavo, kad darbotvarkę 

siūloma papildyti papildomu klausimu „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“. Bendru sutarimu pasiūlytai darbotvarkei pritarta. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. AB „Energijos skirstymo operatorius“ informacija;  

2. Informacija apie susitarimą dėl meno ir dizaino viešosiose erdvėse;  

3. Dėl pritarimo Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų 

paslaugų Marijampolės regiono žemėlapiui; 

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. Informacija dėl 2021–2030 Marijampolės regiono plėtros plano: 

- Esama situacija ir pirmųjų pažangos priemonių rengimas 

- Funkcinės zonos Turizmo ir Investicijų krypties koordinatorių paskyrimas 

6. Kiti klausimai.  

 

1. SVARSTYTA. AB „Energijos skirstymo operatorius“ informacija (10.05-10.40). 

 Pranešėjas – ESO Valdybos narys, Tinklų vystymo tarnybos direktorius Ovidijus Martinonis 

pristatė pagrindines įmonės veiklos strategines kryptis ir perspektyvas. O. Martinonis informavo, kad 

pradedama vykdyti išmanioji elektros apskaitos diegimo programa, kuomet vartotojams bus pradedami 

diegti nauji skaitikliai (I -uoju etapu tie, kurie suvartoja daugiau nei 1000 kWh per metus ir visam verslui, 

o II-uoju etapu – suvartojantiems mažiau, skaitikliai bus keičiami pasibaigus jų metrologinės patikros 

terminui.) Taip pat ESO atstovas priminė, kad baigėsi II-asis elektros rinkos liberalizavimo gyventojams 

etapas, todėl tie, kurie nepasirinko nepriklausomo elektros tiekėjo, gaus garantinį elektros tiekimą. O. 

Martinonis informavo, kad vykdoma suskystintų naftos dujų balionų pašalinimo iš daugiabučių namų 

programa. Jis teigė, kad nuo 2022 m. vasario 1 d. buvo galima teikti paraiškas Aplinkos projektų valdymo 
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agentūrai dėl atliktų rangos darbų ir įsigytos įrangos (vietoj SND balionų) apmokėjimo. ESO atstovas 

pateikė informaciją apie elektromobilumo situaciją šalyje ir savivaldybėse. Jis informavo, kad 

elektromobilių skaičius šalyje auga, todėl didėja poreikis ir viešajai elektromobilių įkrovimo 

infrastruktūrai. Anot O. Martinonio, šiuo metu šalyje yra registruota 10158 elektromobilių ir įkraunamų 

hibridų, įregistruota 328 įkrovimo stotelės, o pateiktame plane iki 2030 metų numatoma įrengti 1837 

stoteles (pridedamos skaidrės, Priedas Nr. 2). Kolegijos narys Justinas Kazla išreiškė nepasitenkinimą dėl 

Kazlų Rūdoje vykdomų ESO darbų, kurie nebuvo suderinti su savivaldybe ir atlikti nekokybiškai. Taip 

pat jis teigė, kad trūksta informacijos kaimo vietovių gyventojams pasirenkant nepriklausomą elektros 

tiekėją. ESO atstovas teigė, kad pasidomės, ar tikrai darbai nebuvo suderinti su Kazlų Rūdos savivaldybe, 

o gyventojų švietimo elektros tiekėjo pasirinkimo klausimais galima suorganizuoti susitikimus 

savivaldybėse, jeigu tikrai bus norinčių juose dalyvauti. Kolegijos narys Metas Ražinskas teiravosi dėl 

elektros galios padidinimo išlaidų ir ūkininkų žemėje esančių elektros stulpų iškėlimo kompensavimo. 

ESO atstovas teigė, kad dėl elektros galios didinimo reikia pateikti prašymą ir 50 proc. sumos kompensuos 

ESO. Ūkininkams dėl elektros stulpų iškėlimo taip pat išmokamos vienkartinės kompensacijos. Kolegijos 

pirmininkas E. Pilypaitis teiravosi, ar negalima būtų elektromobilių pakrovimo stotelių infrastruktūros 

priežiūrą paskirti ne savivaldai, o konkrečiam operatoriui. Tačiau anot O. Martinonio šios funkcijos yra 

jau nustatytos teisinėje bazėje. 

 2. SVARSTYTA. Informacija apie susitarimą dėl meno ir dizaino viešosiose erdvėse (10.40-

10.50). 

Pranešėja –Kultūros ministerijos Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės 

vadovė Janina Krušinskaitė pristatė numatomą pasirašyti susitarimą dėl meno ir dizaino viešosiose 

erdvėse taikymo. Ji akcentavo, kad meno ir dizaino reikalavimai taikomi ir statybai ir rekonstrukcijai, 

vykdomai viešuosiuose objektuose (pridedamos skaidrės, Priedas Nr. 3). Posėdžio metu buvo iškeltas 

klausimas, ar meno kūriniai bus tinkami finansuoti objektuose, kurie finansuojami Europos Sąjungos 

lėšomis. Kultūros ministerijos atstovė teigė, kad šiuo klausimu diskutuojama su atsakingomis 

institucijomis, kad naujuoju finansavimo laikotarpiu nebūtų ribojimų dėl meno kūrinių tinkamumo 

finansuoti. 

3. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje 

teikiamų paslaugų Marijampolės regiono žemėlapiui (11.15-11.30). 

Pranešėja – Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė 

informavo, kad teikiamo svarstyti sprendimo projekto „Dėl pritarimo Perėjimo nuo institucinės globos 

prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų Marijampolės regiono žemėlapiui” (toliau – Sprendimo 

projektas) tikslas – pritarti Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų 

paslaugų Marijampolės regiono žemėlapiui, kuris kaip išankstinės sąlygos užtikrinimas būtų naudojamas 

regioninių projektų planavime ir įgyvendinime. Žemėlapyje suplanuoti infrastruktūros plėtros projektai 

galėtų būti finansuojami 2021–2027 m. laikotarpio  ES struktūrinių fondų investicijų lėšomis, t. y. pagal 

pažangos priemonę 09-003-02-02-11 (RE) „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės 

teritorinius skirtumus“ (toliau – pažangos priemonė). Ji pabrėžė, kad viena iš pažangos priemonės 

išankstinių sąlygų – patvirtintose regionų plėtros planų pažangos priemonėse numatytos veiklos, skirtos 

institucinės globos pertvarkai įgyvendinti, ir iki 2022 m. liepos 1 d. yra parengti ir suderinti su Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija  (toliau – Ministerija) regioniniai socialinių paslaugų ir socialinių paslaugų 

infrastruktūros, reikalingos institucinės globos pertvarkai įgyvendinti, žemėlapiai.  

Marijampolės regiono savivaldybės rengė ir su Ministerija derino savo savivaldybių žemėlapius. 

Vėliau Ministerija duomenis apibendrino, sistemino ir parengė bendrą Marijampolės regiono žemėlapį. 

2022 m. birželio 16 d. buvo gautas Ministerijos raštas „Dėl perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje 

ir bendruomenėje teikiamų paslaugų Marijampolės regiono žemėlapio suderinimo“, kuriame nurodoma, 

kad Marijampolės regiono savivaldybės yra suderinusios savo sprendimus dėl infrastruktūros plėtros, kuri 

reikalinga įgyvendinti perėjimą nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų 

asmenims, turintiems intelekto ir (ar) psichikos negalią. Žemėlapis buvo derintas ir su Marijampolės 

regiono plėtros tarybos kolegijos Partnerių grupės nariais ir 2022 m. birželio 17-23 d. posėdyje priimta 

Partnerių grupės išvada – pritarti sprendimo projektui „Dėl pritarimo Perėjimo nuo institucinės globos 

prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų Marijampolės regiono žemėlapiui. Partnerių grupės narė 

Daiva Kvedaraitė pateikė klausimus dėl rašytinėje procedūroje svarstomo klausimo: kokias tikslines 

grupes palies pertvarka – ar tik psichikos ir proto negalios, ar ir vyresnio amžiaus žmones, kuriems 

reikalinga institucinė priežiūra, ar ši reforma susijusi su dabar vykdoma ilgalaikės priežiūros reforma 

(atsakingos SADM ir SAM), ar yra pakankamas finansavimas, kokį poveikį reforma turės institucijose 
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dirbantiems darbuotojams ir klientams, ar bus užtikrintas bent dabar esantis paslaugų poreikis, kokios 

kokybės bus paslaugos po reformos, kaip pasikeitė Marijampolės bendruomenės nuomonė. 

Partnerių grupės narei D. Kvedaraitei 2022 m. birželio 27 d. el. paštu į užduotus klausimus buvo 

pateikti atsakymai ir papildoma informacija.  

Partnerių grupės narė Roma Dėdynienė pateikė nuomonę, kad susipažinus su Marijampolės 

regiono žemėlapiu dėl Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų 

asmenims, turintiems intelekto ir (ar) psichikos negalią pilnai atsižvelgta į socialinių paslaugų 

infrastruktūros įgyvendinimą. R. Dėdynienė pritaria, kad asmenims, turintiems intelekto ir (ar) psichikos 

negalią paslaugos bus teikiamos pereinant prie teikiamų paslaugų šeimoje ir bendruomenėje. Ji sutinka, 

kad plano įgyvendinimas numatomas iki 2027 metų, todėl esant poreikiui dėl objektyvių priežasčių jis 

gali būti koreguojamas. 

Tarybos pirmininkas E.Pilypaitis informavo, kad Šakių rajono savivaldybė I etape nepasieks 

Grupinio gyvenimo namų infrastruktūros įrengimo rezultatų, todėl juos siūloma perkelti į II etapą. 

Kolegijos nariai nutarė, kad pasikeitus žemėlapio sprendiniams (neįgyvendinus I etapo rodiklių), 

žemėlapis bus keičiamas patikslinti, perkeliant šiuos sprendinius į II etapą. Numatoma, kad bus poreikis 

perkelti Šakių rajono savivaldybės I etape nepasiektus Grupinio gyvenimo namų infrastruktūros įrengimo 

rezultatus į II etapą. 

Kolegijos narius pakvietus balsuoti už sprendimo projektą „Dėl pritarimo Perėjimo nuo 

institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų Marijampolės regiono žemėlapiui“, 

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

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

pritarimo Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų 

Marijampolės regiono žemėlapiui“. 

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 (11.30-11.35). 

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 Šakių rajono savivaldybės administracijos projekto „Kudirkos Naumiesčio 

gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ vertę, atsižvelgiant į papildomo finansavimo poreikį; 

- patikslinant Šakių rajono savivaldybės administracijos projekto „Gelgaudiškio gyvenamosios 

vietovės atnaujinimas“ duomenis pagal baigto įgyvendinti projekto duomenis apie faktiškai 

patirtas ir projektui įgyvendinti išmokėtas lėšas. 

Ji pabrėžė, kad Regioninės plėtros departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos išnagrinėjus 

Šakių rajono savivaldybės administracijos prašymą dėl papildomo projekto „Kudirkos Naumiesčio 

gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ finansavimo, siekiančio jį gauti pagal Projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių 1  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 24 468,52  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“, 10 Kolegijos narių 

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

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

 
1 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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           5. SVARSTYTA. Informacija dėl 2021–2030 Marijampolės regiono plėtros plano: Esama situacija 

ir pirmųjų pažangos priemonių rengimas; Funkcinės zonos Turizmo ir Investicijų krypties koordinatorių 

paskyrimas (11.35-12.00). 

Pranešėja – Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos direktorė Jurgita 

Mitrulevičienė informavo, kad rengiant Marijampolės regiono plėtros planą 2021–2030 metams (toliau – 

MRPP) buvo atlikta regiono esamos situacijos analizė, identifikuotos spręstinos problemos ir jų 

priežastys. Pagal jas suformuoti preliminarūs MRPP tikslai ir uždaviniai. Šiems tikslams ir uždaviniams 

pasiekti bus rengiamos ir įgyvendinamos regioninės pažangos priemonės. Jurgita Mitrulevičienė 

informavo, kad patvirtinta Regionų plėtros programa ir joje Marijampolės regionui numatyta 132 mln. 

Eur 14-ai pažangos priemonių įgyvendinti. Ji akcentavo, kad remiantis Marijampolės regiono 

savivaldybių pateikta preliminaria informacija dėl projektų idėjų, Marijampolės regiono poreikis sudaro 

147 mln. eurų, tačiau ateityje ši informacija dar bus tikslinama/keisis atsižvelgiant į finansavimo sąlygas 

ir keliamus reikalavimus projektams. J. Mitrulevičienė informavo, kad atsižvelgiant į nustatytas 

išankstines sąlygas konkrečioms pažangos priemonėms ir Marijampolės regiono savivaldybių pateiktą 

informaciją dėl projektų idėjų bei prioritetinių pažangos priemonių, siūloma pirmųjų regioninių pažangos 

priemonių rengimą pradėti nuo šių RPP nustatytų pažangos priemonių: 

1. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pažangos priemonės 09-003-02-02-11 (RE) 

„Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“ (pagal investavimo kryptį 

„Plėtoti socialinio būsto fondą“); 

2. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pažangos priemonės 12-003-03-01-23 (RE) 

„Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“; 

3. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pažangos priemonės 12-003-03-02-17 (RE) „Plėtoti 

įvairialypį švietimą vykdant visos dienos mokyklų veiklą“; 

4. Sveikatos apsaugos ministerijos pažangos priemonės 11-001-02-10-03 (RE) „Gerinti 

kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą regionuose“; 

5. Aplinkos ministerijos pažangos priemonės 02-001-06-07-02 (RE) „Didinti geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“. 

Rengiant pažangos priemones bus kreipiamasi į regiono savivaldybių administracijas (ar kt. 

galimus pareiškėjus) prašant teikti tam reikalingą informaciją. 

J. Mitrulevičienė taip pat informavo, kad atsižvelgiant į savivaldybių pateiktus siūlymus, 

Marijampolės regione nutarta pradėti rengti funkcinių zonų strategiją bendroms investicijų pritraukimo 

(tame tarpe profesinio orientavimo užtikrinant darbo jėgos pasiūlos atitikimą darbo rinkos poreikiams) ir 

turizmo srities veikloms.  

J. Mitrulevičienė informavo, kad raštu bus kreipiamasi į regiono savivaldybės dėl dalyvavimo 

funkcinės zonos investicijų krypties kompetencijų formavimo veiklose. T. y. bus prašoma savivaldybių 

pateikti informaciją apie poreikį ir galimybes bendradarbiauti, kuriant Technologijų laboratorijas ir 

įrengiant jas bendrojo ugdymo mokyklose (bendradarbiaujant profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo 

bei kt. subjektams).   

Siekiant konkretinti Marijampolės regiono savivaldybių bendradarbiavimo galimybes, 

įgyvendinant projektus ir vykdant veiklas per funkcinės zonos strategiją, siūloma paskirti kiekvienos 

srities koordinatorių regione. Remiantis savivaldybių pateiktais siūlymais, turizmo srities koordinatoriais 

siūlytos Šakių rajono arba Vilkaviškio rajono savivaldybės, o investicijų srities – Vilkaviškio rajono arba 

Marijampolės, arba Šakių rajono savivaldybės. 

Kolegijos nariai Turizmo srities koordinatoriumi paskyrė Vilkaviškio rajono savivaldybę, o 

investicijų srities – Marijampolės savivaldybę. Taip pat pritarta dėl regioninių pažangos priemonių 

rengimo, pradedant Socialinio būsto fondo plėtros priemone.  

6. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Kolegijos nariai klausimų neturėjo. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                  Edgaras Pilypaitis 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                              Kristina Jakavonienė 


