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Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos darbo reglamento 1  135 punkte nustatyta, kad 

Partnerių grupės pirmininko sprendimu Partnerių grupės posėdis gali būti organizuojamas apklausiant visus 

Partnerių grupės narius elektroniniu paštu (rašytinė procedūra). Partnerių grupės nariai per 5 darbo dienas 

nuo dokumentų gavimo dienos elektroniniu paštu pateikia Regiono plėtros tarybos administracijai savo 

pritarimą arba nepritarimą pateiktai išvadai ar atskirą nuomonę svarstomais klausimais. Atsižvelgiant į tai, 

buvo parengtas Partnerių grupės nario apklausos lapas, kuriame Partnerių grupės nariai galėjo išreikšti savo 

pritarimą arba nepritarimą pateiktai išvadai ar atskirą nuomonę. 

Rašytinės procedūros pradžia – 2022 m. birželio 16 d. 

Rašytinės procedūros pabaiga – 2021 m. birželio 23 d. 

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. 

Rašytinėje procedūroje dalyvavo 9 iš 13 Partnerių grupės narių, užpildydami Partnerių grupės nario 

apklausos lapą:  

Dalyvavo: Partnerių grupės nariai: 

Algirdas Ališauskas, Raimonda Bogužaitė, Roma Dėdynienė, Diana Gurevičienė, Lina 

Kružinauskienė, Daiva Kvedaraitė, Metas Ražinskas, Aidas Vaišnora, Giedrė Volf. 

Nedalyvavo: Partnerių grupės nariai: 

Adolfina Blauzdžiūnienė, Darius Cinaitis, Gražvydas Juodišius, Sigutis Jundulas.  

 

RAŠYTINĖS PROCEDŪROS DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl išvados pateikimo „Dėl pritarimo perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir 

bendruomenėje teikiamų paslaugų Marijampolės regiono žemėlapiui“. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl išvados pateikimo „Dėl pritarimo perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje 

ir bendruomenėje teikiamų paslaugų Marijampolės regiono žemėlapiui“. 

Siekiant Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų numatyta 

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

teritorinius skirtumus“. Šios priemonės viena iš išankstinių sąlygų, kad – 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  regioniniai socialinių paslaugų 

ir socialinių paslaugų infrastruktūros, reikalingos institucinės globos pertvarkai įgyvendinti, žemėlapiai 

(toliau – žemėlapiai). Todėl Marijampolės regiono savivaldybės rengė ir su Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija (toliau – Ministerija) derino savo savivaldybių žemėlapius. Vėliau Ministerija duomenis 

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

Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos darbo reglamento patvirtinimo“ (Marijampolės regiono plėtros tarybos visuotinio 

dalyvių susirinkimo 2022 m. balandžio 12 d. sprendimo Nr.VDS-1 redakcija). 
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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. 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“. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 12 straipsnio 3 dalies 5 punktu, 

Regiono plėtros taryba (RPT) koordinuoja Regionų plėtros programoje regionui nustatytų išankstinių sąlygų 

įgyvendinimą arba pagal kompetenciją jas įgyvendina. Atsižvelgiant į Strateginio valdymo metodikos2 211.8 

papunktį, RPT – koordinuoja ir kontroliuoja RPPl (regiono plėtros planų) pažangos priemonių ir išankstinių 

sąlygų įgyvendinimą.  

Atsižvelgiant į tai Partnerių grupei pateikta svarstyti ir teikti išvadą Marijampolės regiono plėtros 

tarybos kolegijai – pritarti sprendimo projektui „Dėl pritarimo perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje 

ir bendruomenėje teikiamų paslaugų Marijampolės regiono žemėlapiui“. 

Balsavo: „Pritarė“- 8, „Nepritarė“- 0, „Pateikė nuomonę“- 2. 

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 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. 

NUTARTA. Teikti išvadą Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijai – pritarti sprendimo 

projektui „Dėl pritarimo perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų 

Marijampolės regiono žemėlapiui“ . 

. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                            Raimonda Bogužaitė 

 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                    Kristina Jakavonienė 

 
2 Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr.292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo 

įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto 

sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“ 


