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Posėdis vyko 2022 m. birželio 13 d. vaizdo konferencijos būdu. 

Posėdžio pradžia – 14.00 val. Posėdžio pabaiga – 14.50 val. 

Posėdžio pirmininkė – Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos partnerių grupės 

(toliau – Partnerių grupė) pirmininkė Raimonda Bogužaitė. 

Posėdžio sekretorė – Marijampolės regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba)  administracijos 

vyriausioji specialistė Kristina Jakavonienė. 

Dalyvavo: Partnerių grupės nariai (registracija atlikta Partnerių grupės nariams jungiantis 

prie posėdžio): 

Raimonda Bogužaitė, Roma Dėdynienė, Diana Gurevičienė, Gražvydas Juodišius, Lina 

Kružinauskienė, Daiva Kvedaraitė, Metas Ražinskas. 

Nedalyvavo: Partnerių grupės nariai: 

Algirdas Ališauskas, Adolfina Blauzdžiūnienė, Darius Cinaitis, Sigutis Jundulas, Aidas 

Vaišnora, Giedrė Volf. 

Kiti dalyviai ir pranešėjai: Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė.  

Posėdyje dalyvavo 7 iš 13 Partnerių grupės narių.  

Posėdžio pirmininkė Raimonda Bogužaitė pristatė darbotvarkę ir pasiūlė pirmuoju klausimu 

aptarti informacinį klausimą dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2021–2030 metams rengimo. 

Partnerių grupės nariai neprieštaravo. Bendru sutarimu pasiūlytai darbotvarkei pritarta. 

DARBOTVARKĖ: 

1. Informacija dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2021–2030 metams rengimo. 

2. Dėl išvados pateikimo dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams 

pakeitimo. 

 

1. SVARSTYTA. Informacija dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2021–2030 metams 

rengimo. 

Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė pristatė atnaujintą 

informaciją apie Marijampolės regiono plėtros plano 2021–2030 metams rengimo eigą. (pridedamos 

skaidrės, Priedas Nr.1). Daiva Kvedaraitė teiravosi, iš kokių lėšų planuojama finansuoti socialinio 

būsto plėtros priemonę. J. Mitrulevičienė paaiškino, kad ši priemonė bus finansuojama iš regioninių 

lėšų, o dėl kitų finansavimo šaltinių neaišku. Metas Ražinskas domėjosi, ar jau yra aiškus 

bendrafinansavimo procentas, įgyvendinant projektus, susijusius su geriamojo vandens 

infrastruktūros tobulinimu. J. Mitrulevičienė informavo, kad kol kas bendrafinansavimo sąlygos dar 

nėra aiškios, todėl gavus atsakymą iš Aplinkos ministerijos bus pasidalinta. Posėdžio pirmininkė R. 

Bogužaitė domėjosi, ar jau aiškūs konkretūs savivaldybių projektai, kurie bus finansuojami pagal 

Socialinės apsaugos ir darbo bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijų priemones. J. Mitrulevičienė 

paaiškino, kad kol kas pateiktos savivaldybių idėjos, kurios dar tikėtina tikslinsis. Švietimo, mokslo 

ir sporto ministerijos projektines idėjas planuojama su ministerija aptarti nuotoliniame susitikime, 

todėl prisijungimo nuoroda bus pasidalinta ir su Partnerių grupės nariais, kad būtų galima išgirsti ir 

jų nuomonę. 

2. SVARSTYTA. Dėl išvados pateikimo dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 

metams pakeitimo. 
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           Pagal Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos darbo reglamentą 1  (toliau – 

Reglamento) 125 punktą, posėdis yra teisėtas, kadangi jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų 

Partnerių grupės narių ir posėdyje atstovaujama kiekviena iš interesų grupių. Vadovaujantis 

Reglamento 126 punktu, Partnerių grupė išvadą teikia bendru narių sutarimu. 

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: 

Įgyvendinant UAB „Marijampolės apskrities atliekų centro“ projekto „Marijampolės regiono 

komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ veiklas iškilo papildomų lėšų poreikis, todėl 

tikslinamos šio projekto  finansavimo šaltinių sumos (padidinat ES lėšų sumą 1 123 295,00 Eur), 

veiklos, rodikliai ir įgyvendinimo pabaigos terminas. Įgyvendinant UAB „Sūduvos vandenys“ 

projekto „Nuotekų tvarkymo sistemų statyba ir plėtra Marijampolės savivaldybėje“ veiklas iškilo 

papildomų lėšų poreikis, todėl tikslinamos šio projekto  finansavimo šaltinių sumos (ES lėšų suma 

padidinama 2 716 010,00 Eur), veiklos ir rodikliai. Taip pat patikslintos 2 baigtų projektų ir 3  – pagal 

pasirašytą finansavimo sutartį informacija, atlikti pakeitimai pagal Marijampolės regiono integruotos 

teritorijų vystymo programą. 

Posėdžio pirmininkė R. Bogužaitė pasiūlė teikti išvadą Tarybos kolegijai – pritarti 

Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos 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“. 

Partnerių grupės nariai bendru sutarimu pritarė pasiūlytos išvados pateikimui. 

NUTARTA. Teikti išvadą Tarybos kolegijai – 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“. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                            Raimonda Bogužaitė 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                    Kristina Jakavonienė 

 
1 Patvirtintas Marijampolės regiono plėtros tarybos steigiamojo susirinkimo 2020 m. lapkričio 17 d. sprendimu Nr. 3 


