
 
 

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

 

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS KOLEGIJOS 14-OJO 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2022 m. rugsėjo 19 d. Nr. P-7 

Marijampolė 

 

Posėdis vyko 2022 m. rugsėjo 14 d., vaizdo konferencijos būdu. 

Posėdžio pradžia – 9.00 val. Posėdžio pabaiga – 9.50 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, Povilas Isoda, Justinas Kazla, Paulius Marozas, Albinas 

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

Tarnauskas, Mantas Varaška.  

Nedalyvavo: Kolegijos nariai – Daiva Černiuvienė, Valdas Kamaitis, Bernardinas Petras 

Vainius.  

            Kiti dalyviai: Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos direktorė Jurgita 

Mitrulevičienė, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Valdas 

Tumelis, Kalvarijos savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja 

Rūta Kučinskienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Vitas Gavėnas, Vilkaviškio rajono 

savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė 

– Milovanov. 

 

Posėdyje dalyvavo 11 iš 14 Kolegijos narių. Kvorumas yra. 

Posėdžio pirmininkas Edgaras Pilypaitis pristatė darbotvarkę. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos Partnerių grupės personalinės 

sudėties pakeitimo;  

2. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos atstovų į 2021-2027 m. Europos teritorinio 

bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos 

komitetą skyrimo;  

3. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

priemonės Nr. 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 pakeitimo; 

4. Kiti klausimai. Dėl Trijų jūrų regionų ekonominio tinklo ir sutarties bei statuto.  

 

1. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos Partnerių grupės 

personalinės sudėties pakeitimo (9.00-9.10). 

 Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė J. Mitrulevičienė informavo, kad 2022 m. 

liepos 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 22 d. nutarimas Nr. 651 

„Dėl Lietuvos Respublikos trišalės tarybos sudėties patvirtinimo“, kuriuo buvo pakeista Trišalės 

tarybos sudėtis, t. y. vietoje Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ atstovų į tarybos sudėtį įtraukti 

Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos atstovai. Esant šiam pagrindui, Respublikinė profesinė 
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sąjunga 2022 m. rugpjūčio 9 d. raštu Nr.-RJ-919 delegavo į Marijampolės regiono plėtros tarybą savo 

atstovą – Tadą Račių. J. Mitrulevičienė paaiškino, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

regioninės plėtros įstatymo 23 straipsnio 10, 13, 14  ir 17 dalimis bei Marijampolės regiono plėtros 

tarybos kolegijos darbo reglamento XI skyriaus nuostatomis į sudarytą Partnerių grupę deleguojamas 

Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos atstovas T. Račius, vietoje Partnerių grupės veikloje 

nebedalyvausiančios Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ atstovės D. Gurevičienės. 

Kandidatas pateikė anketą dėl nepriekaištingos reputacijos ir užpildė lentelę dėl atitikties nustatytiems 

kriterijams. Atlikus deleguojamo atstovo T. Račiaus vertinimą nustatyta, kad kandidatas atitinka 

teisės aktuose išdėstytus reikalavimus. Kolegijos nariai klausimų neturėjo. 

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

tarybos kolegijos 2021 m. gegužės 12 d. sprendimo Nr. S-4 „Dėl Marijampolės regiono plėtros 

tarybos kolegijos partnerių grupės sudarymo ir personalinės sudėties patvirtinimo” pakeitimo“, 10 

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

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

Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos 2021 m. gegužės 12 d. sprendimo Nr. S-4 „Dėl 

Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos partnerių grupės sudarymo ir personalinės sudėties 

patvirtinimo” pakeitimo“. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos atstovų į 2021–2027 m. Europos 

teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos 

stebėsenos komitetą skyrimo (9.10-9.25). 

Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė J. Mitrulevičienė informavo, kad 2022 m. 

rugpjūčio 10 d. buvo gautas Vidaus reikalų ministerijos raštas „Dėl regionų plėtros tarybų atstovų į 

2021-2027 metų INTERREG programų Lietuvos delegacijas paskyrimo“ (toliau – Raštas), kuriuo 

Marijampolės regiono plėtros tarybos prašoma paskirti regionų plėtros tarybų atstovus, dalyvauti 

2021–2027 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (toliau – INTERREG) Lietuvos ir 

Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos  stebėsenos komiteto  Lietuvos delegacijos sudėtyje. 

Ji pažymėjo, kad atsižvelgiant į tai, kad Rašte prašoma atsižvelgti į Elgesio kodekse nustatytus 

reikalavimus dėl partnerystės principo INTERREG programose įgyvendinimo ir pagal galimybes 

užtikrinti, kad vienas iš regiono plėtros tarybos paskirtųjų atstovų INTERREG programos stebėsenos 

komitete (arba pagrindinis atstovas, arba pakaitinis atstovas) atstovautų ekonominiams ir 

socialiniams partneriams, pilietinę visuomenę atstovaujančioms institucijoms, tyrimų ir plėtros ir 

(arba) aukštojo mokslo įstaigoms ir (arba) kt. Todėl Sprendimo projektas buvo apsvarstytas 2022 m. 

rugsėjo 5 d. Partnerių grupės posėdyje, kuriame priimta Partnerių grupės išvada – „Siūlyti 

Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijai skirti socialinių ir ekonominių partnerių atstovą į 

2021–2027 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo 

per sieną programos stebėsenos komitetą Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos Partnerių 

grupės narę D. Kvedaraitę pakaitine nare“. 

Jurgita Mitrulevičienė priminė, kad Marijampolės regiono plėtros taryba 2021 m. birželio 16 

d. sprendimu 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“ į 2021–2027 metų INTERREG Lietuvos ir Lenkijos 

bendradarbiavimo per sieną programos programavimo komitetą atstovais yra paskyrusi: V. Tumelį – 

pagrindiniu nariu, D. Riklienę – pakaitiniu nariu, o iš Socialinių ir ekonominių partnerių atstovų: D. 

Kvedaraitę – pagrindiniu nariu, R. Bogužaitę – pakaitiniu nariu.  
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją, Posėdžio pirmininkas E. Pilypaitis kvietė 

Kolegijos narius siūlyti kandidatą pagrindiniu nariu į 2021–2027 metų Europos teritorinio 

bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos 

komitetą. Kolegijos narys M. Ražinskas pasiūlė Marijampolės savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotojo V. Tumelio kandidatūrą. Šiam pasiūlymui pritarė ir Kolegijos pirmininkas 

E. Pilypaitis papildydamas, kad tokiu būdu būtų išlaikytas tęstinumas, nes V. Tumelis buvo paskirtas 

į šios programos Programavimo komitetą. Kandidatūrai pritarė ir kiti Kolegijos nariai. V. Tumelis 

dėkojo už pasitikėjimą ir pažymėjo, kad jis dalyvauja šios programos komitetuose labai seniai ir 
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turintis daug patirties, todėl šį darbą galėtų tęsti. Kolegijos nariai pritarė ir Partnerių grupės pasiūlytai 

D. Kvedaraitės kandidatūrai. 

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

tarybos atstovų į 2021–2027 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos 

bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą skyrimo“, 11 Kolegijos narių balsavo 

„už“, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

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

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

bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos 

komitetą skyrimo“. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos priemonės Nr. 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 pakeitimo (9.25-9.35). 

Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė J. Mitrulevičienė informavo, kad teikiamo 

svarstyti sprendimo projekto tikslas – pakeisti Marijampolės regiono projektų sąrašą Nr. 05.3.2-

APVA-R-014-41: 

- padidinant UAB „Sūduvos vandenys“ projekto „Nuotekų tvarkymo sistemų statyba ir 

plėtra Marijampolės savivaldybėje“ vertę, atsižvelgiant į papildomo finansavimo poreikį (papildomas 

sąrašo projekte projektui skiriamas finansavimas – 2 716 010,00  ES lėšų); 

- patikslinant pagal Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės 

valdymo ir priežiūros sistemos 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemyje 

baigto įgyvendinti UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų 

sistemų renovavimas ir plėtra Antanavo kaime“ duomenis apie faktiškai patirtas ir projektui 

įgyvendinti išmokėtas lėšas. 

Ji pabrėžė, kad Vidaus reikalų ministerijai išnagrinėjus Marijampolės savivaldybės 

administracijos prašymą dėl papildomo projekto „Nuotekų tvarkymo sistemų statyba ir plėtra 

Marijampolės savivaldybėje“ finansavimo, siekiančio jį gauti pagal Projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių1 196.1 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 2 716 010,00  Eur ES lėšų. 

Kolegijos narys M. Ražinskas pasiteiravo, ar efektyvinant vandentvarkos įmonių veiklą, 

nebus reikalaujama šias įmones apjungti. Tarybos administracijos direktorė J. Mitrulevičienė 

paaiškino, kad kol kas naujojo finansavimo laikotarpio reikalavimų vandentvarkos priemonei nėra, 

todėl neaišku, ar toks reikalavimas bus taikomas.  

Kolegijos narius pakvietus balsuoti už sprendimo projektą „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“, 11 Kolegijos narių balsavo „už“, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

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

 
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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tobulinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų 

sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 

4. SVARSTYTA. Kiti klausimai. Dėl Trijų jūrų regionų ekonominio tinklo ir sutarties bei 

statuto. (9.35-9.50). 

Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė J. Mitrulevičienė informavo, kad teikiamo svartyti 

sprendimo tikslas – įgalioti Marijampolės regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) kolegijos atstovą 

atstovauti Marijampolės regiono plėtros tarybai Trijų jūrų regionų ekonominiame tinkle (toliau – 

Tinklas). J. Mitrulevičienė informavo, kad Tinklo kūrimui 2021 m. birželio 29 d. pritarė 15 Lenkijos, 

Bulgarijos, Rumunijos, Slovakijos ir Vengrijos regionų, pasirašydami Liublino deklaraciją 

(Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegija 2021 m. birželio 16 d. posėdyje nutarė2  pritarti 

Liublino deklaracijos pasirašymui ir įgalioti Tarybos kolegijos pirmininką pasirašyti deklaraciją). 

Tinklo veiklos tikslas – partneryste paremtas bendradarbiavimas Trijų jūrų iniciatyvos valstybių narių 

regionų plėtros srityje, o visų pirma: tarpregioninio ir tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas, 

siekiant sustiprinti ekonominę ir socialinę sanglaudą tose valstybėse ir regionuose, kuriuose veikia 

Tinklas. Ji informavo, kad artimiausiu metu numatomas Tinklo sutarties ir statuto pasirašymas. Tokiu 

būdu, atsižvelgiant į poreikį atstovauti Marijampolės regiono plėtros tarybai ir dalyvauti Tinklo 

įteisinimo bei ateities veiklos procesuose, o taip pat atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos regioninės 

plėtros įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punkto ir 24 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei Marijampolės 

regiono plėtros tarybos kolegijos darbo reglamento 10.2 papunkčio nuostatas, siūloma priimti 

teikiamą svarstyti Sprendimo projektą, paskiriant atstovą – Tarybos kolegijos pirmininką, minėtoms 

veikloms įgyvendinti. 

Kolegijos narius pakvietus balsuoti už sprendimo projektą „Dėl įgaliojimo atstovauti 

Marijampolės regiono plėtros tarybai Trijų jūrų regionų ekonominiame tinkle“ pakeitimo“, 10 

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

NUTARTA. Priimti Marijampolės regiono plėtros tarybos sprendimą Nr. S-15 „Dėl 

įgaliojimo atstovauti Marijampolės regiono plėtros tarybai Trijų jūrų regionų ekonominiame tinkle“. 

Tarybos administracijos direktorė J. Mitrulevičienė informavo, kad šiuo metu rengiamas 

raštas dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2022-2030 metams rengimo darbo grupės (toliau – 

Darbo grupė) atnaujinimo, kuris bus siunčiamas šios Darbo grupės nariams, paprašant išreikšti 

nuomonę, ar jie pageidaus dalyvauti tolimesnėje Darbo grupės veikloje. Susirinkus informaciją 

planuojama organizuoti Kolegijos posėdžio rašytinę procedūrą, Darbo grupės sudėties atnaujinimui, 

jeigu bus poreikis keisti sudėtį. 

J. Mitrulevičienė informavo, kad Švietimo mokslo ir sporto ministerija yra pateikusi dviejų 

regioninių priemonių gairių projektus derinimui, todėl artimiausiu metu į savivaldybių 

administracijas bus kreiptasi pateikti informaciją pažangos priemonių rengimui. 
 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                  Edgaras Pilypaitis 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                              Kristina Jakavonienė 

 
2 Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdžio protokolas (2021-06-17 d., Nr. P-4) 


