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Posėdis vyko 2023 m. vasario 8 d., J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė. 
Posėdžio pradžia – 10.00 val. Posėdžio pabaiga – 12.30 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): 
 Povilas Isoda, Justinas Kazla, Paulius Marozas, Albinas Mitrulevičius, Algirdas Neiberka, 

Edgaras Pilypaitis, Vincas Plikaitis, Metas Ražinskas, Bernardinas Petras Vainius.  
Kęstutis Bagdanavičius, Daiva Černiuvienė, Mantas Varaška posėdyje (dalyvavo vaizdo 

konferencijos būdu). 
Nedalyvavo: Kolegijos nariai – Valdas Kamaitis, Mindaugas Tarnauskas. 

            Pranešėjai: Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė, Tarybos ekspertė Agnė 
Norutė, Marijampolės kolegijos direktorė Alė Murauskienė. 
 

Posėdyje dalyvavo 12 iš 14 Kolegijos narių. Kvorumas yra. 
Posėdžio pirmininkas Edgaras Pilypaitis pristatė darbotvarkę. Bendru sutarimu pasiūlytai 

darbotvarkei pritarta. 
 
DARBOTVARKĖ: 
1. Dėl 2022–2030 m. Marijampolės regiono plėtros plano patvirtinimo;  
2. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams pakeitimo;  
3. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams įgyvendinimo ataskaitos 

patvirtinimo; 
4. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

priemonės Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų 
siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo; 

5. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2023 metų veiklos plano patvirtinimo; 
6. Dėl Korupcijos prevencijos priemonių plano ataskaitos pristatymo; 
7. Marijampolės kolegijos informacija dėl Sūduvos slėnio projekto idėjos;  
8. Kiti klausimai. 
 
1. SVARSTYTA. Dėl 2022–2030 m. Marijampolės regiono plėtros plano (10.05-10.30). 
 Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė J. Mitrulevičienė informavo, kad 

vadovaujantis Strateginio valdymo metodikos nuostatomis, prieš tvirtinant regiono plėtros planą jis 
2022 m. gruodžio mėn. buvo pateiktas vertinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai bei, 
atsižvelgiant į parengtą pažangos priemonės aprašymą – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 
sporto ministerijai. Į pastabas, gautas 2023 m. sausio mėn. iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo 
ir sporto ministerijos ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos buvo atsižvelgta (Kolegijos 
nariams buvo pateikta susipažinimui Derinimo pažyma dėl 2022–2030 m. Marijampolės regiono 
plėtros plano projekto vertinimo išvadų). J. Mitrulevičienė paaiškino, kad Regiono plėtros planas gali 
būti tvirtinamas ne pilna apimtimi. Ministerijoms patvirtinus kitų regioninių pažangos priemonių 
finansavimo gaires bus rengiami kitų pažangos priemonių aprašymai ir pagrindimai bei atitinkamai 
tikslinamas ir keičiamas MRPPL. 
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J. Mitrulevičienė informavo, kad Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijai MRPPL 

tvirtinti teikiamas gavus Partnerių grupės išvadą. Partnerių grupė nutarė teikti išvadą Marijampolės 
regiono plėtros tarybos kolegijai1: 

- siūlyti Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijai tvirtinti 2022–2030 m. Marijampolės 
regiono plėtros planą. 

J. Mitrulevičienė informavo, kad MRPPL projekte suplanuota pirmoji pažangos priemonė Nr. 
LT024-01-03-01 „Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Marijampolės regione“, 
parengtas šios pažangos priemonės aprašas bei pagrindimo aprašas. Regione švietimo srities 
projektams preliminariai suplanuota 9 571 521,30 eurai, iš kurių 8 135 793,10 eurus sudaro ES fondų 
lėšos, 1 028 062 eurai nacionalinio bendrojo finansavimo lėšos ir 407 666,20 eurų savivaldybių 
biudžetų bendrojo finansavimo lėšos. Pranešėja akcentavo, kad pažangos priemonės Nr. LT024-01-
03-01 „Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Marijampolės regione“ lėšomis 
numatoma investuoti į naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimą, pavėžėjimo užtikrinimą, 
universalaus dizaino elementų ir kitų inžinerinių priemonių įrengimą bendrojo ugdymo mokyklose, 
sąlygų sudarymą visos dienos mokyklos veiklai (Pridedamos skaidrės).  

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas V. Tumelis teiravosi, 
iki kada Marijampolės savivaldybės administracija turi pateikti parengtą miesto tvarios plėtros 
programą. J. Mitrulevičienė paaiškino, kad būtų optimalu ją pateikti 3 ketvirtyje. 

Kolegijos narius pakvietus balsuoti už sprendimo projektą „Dėl 2022–2030 m. Marijampolės 
regiono plėtros plano patvirtinimo“, 12 Kolegijos narių balsavo „už“, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti Marijampolės regiono plėtros tarybos sprendimą Nr. S-1 „Dėl 2022–
2030 m. Marijampolės regiono plėtros plano patvirtinimo“. 

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

(10.30-10.40). 
Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė J. 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 įgyvendina projektą „Lukšių gyvenamosios 
vietovės atnaujinimas“. Dėl projekte atsiradusių nenumatytų darbų (pradėjus darbus kultūros namų 
rūsyje nugriuvo siena, kurią būtina atstatyti, nes ant jos laikosi dalis rūsio perdangos, atlikti 
drėkstančių sienų remontą) išaugo projekto išlaidos. Įvertinus tai, kad regione pagal šią priemonę yra 
sutaupyta 70.719,85 Eur lėšų, MRPP tikslinamos šio projekto  finansavimo šaltinių sumos 
(padidinant ES lėšų sumą 70.718,99 Eur) ir įgyvendinimo pabaigos terminas. Taip pat patikslinta 
Šakių rajono savivaldybės administracijos baigto įgyvendinti projekto ,,Gelgaudiškio gyvenamosios 
vietovės atnaujinimas“ finansavimo šaltinių sumos, įgyvendinimo pabaigos terminas ir stebėsenos 
rodiklis, įgyvendinamo Šakių rajono savivaldybės administracijos projekto ,,Kudirkos Naumiesčio 
gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos 
įgyvendinamo projekto „Viešųjų erdvių sutvarkymas Virbalio miestelyje, pritaikant poilsiui ir 
bendruomenės poreikiams“ duomenys pagal projekto finansavimo sutartimi paskirtas lėšas bei jų 
šaltinius. 

J. Mitrulevičienė informavo, kad Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijai MRPP 
pakeitimas tvirtinti teikiamas gavus Partnerių grupės išvadą. Partnerių grupė nutarė teikti išvadą 
Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijai1: 

- 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“. 

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

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

 
1 2023 m. vasario 2 d. Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos partnerių grupės posėdžio, organizuoto rašytinės 
procedūros tvarka protokolas Nr.PT-1 
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Marijampolės regiono plėtros tarybos 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. 51/8S-46 „Dėl 
Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams patvirtinimo“. 
 

3. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams 
įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo (10.40-10.55). 
            Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė J. Mitrulevičienė informavo, kad teikiamo 
svarstyti sprendimo projekto „Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams 
įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo“ tikslas – patvirtinti Marijampolės regiono plėtros planas 2014–
2020 metams (toliau – MRPP) įgyvendinimo ataskaitą. Ji pristatė, kad ataskaitoje, rengiamoje pagal 
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. (Pridedamos skaidrės). J. Mitrulevičienė informavo, kad iš viso į MRPP 
įtraukti: 

- 138 projektai, finansuoti pagal ES fondų investicijų veiksmų programą ir 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 112 projektų baigti įgyvendinti, 
projektų sutartimis paskirta 47.703.721 eurai ES fondų lėšų, išmokėta 42.197.169 eurai, tai sudaro 
88,46 proc. visų sutartimis paskirtų ES fondų lėšų; 

- 1 regioninės svarbos projektas. Šis projektas baigtas įgyvendinti, siektini rezultatai pasiekti, 
rizikos, kad projektas nebeatitiks kriterijų, kuriais remdamasi regiono plėtros taryba projektą 
pripažino regioninės svarbos projektu, nenustatyta. 

Pranešėja akcentavo, kad 2014–2020 m. finansavimo laikotarpiu Marijampolės regioną pasiekė 
daugiau kaip 49 mln. eurų ES fondų lėšų, kurios investuotos į socialinių bei švietimo paslaugų 
gerinimą, vandens ir nuotekų tinklų plėtrą, kultūros infrastruktūros kūrimą, miestų erdves ir kita. 

       J. Mitrulevičienė informavo, kad Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijai MRPP 
įgyvendinimo ataskaita tvirtinti teikiama gavus Partnerių grupės išvadą. Partnerių grupė nutarė teikti 
išvadą Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijai1: 
- siūlyti Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijai pritarti sprendimo projektui „Dėl 
Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo“. 

Kolegijos narius pakvietus balsuoti už sprendimo projektą „Dėl Marijampolės regiono plėtros 
plano 2014–2020 metams įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo“, 12 Kolegijos narių balsavo „už“, 0 
– „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti Marijampolės regiono plėtros tarybos sprendimą Nr. S-3 „Dėl 
Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo“. 

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

programos priemonės Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ iš ES struktūrinių 
fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo (10.55-
11.00). 

Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad teikiamo 
svarstyti sprendimo projekto tikslas – pakeisti Marijampolės regiono projektų sąrašą Nr. 08.1.2-
CPVA-R-408-41: 

- padidinant Šakių rajono savivaldybės administracijos projekto „Šakių rajono 
savivaldybės socialinio būsto plėtra“ vertę, atsižvelgiant į papildomo finansavimo poreikį 
(papildomas sąrašo projekte projektui skiriamas finansavimas – 29 753,82 ES lėšų); 

- patikslinant pagal Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės 
valdymo ir priežiūros sistemos 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemyje 
baigtų įgyvendinti Kalvarijos savivaldybės administracijos projekto „Socialinio būsto plėtra 
Kalvarijos savivaldybėje“ ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos projekto „Vilkaviškio 
rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra“ duomenis sąraše apie faktiškai patirtas ir 
projektams įgyvendinti išmokėtas lėšas.   

Kolegijos narius pakvietus balsuoti už sprendimo projektą „Dėl Marijampolės regiono plėtros 
tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 51/8S-14 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 
investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 
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priemonės 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų 
bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 12 Kolegijos 
narių balsavo „už“, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti Marijampolės regiono plėtros tarybos sprendimą Nr. S-4 „Dėl 
Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 51/8S-14 „Dėl 2014–2020 
metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties 
didinimas ir kova su skurdu“ priemonės 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ iš ES 
struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo 
patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 
           5. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2023 metų veiklos plano 
patvirtinimo (11.00-11.10). 

Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė J. Mitrulevičienė informavo, kad teikiamo 
svarstyti sprendimo projekto „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2023 metų veiklos plano 
patvirtinimo“ tikslas – patvirtinti Marijampolės regiono plėtros tarybos 2023 metų veiklos planą. Ji 
akcentavo, kad LR Regioninės plėtros įstatymo (toliau – Įstatymas) 26 straipsnio 1 dalies 5 punktu 
regiono plėtros tarybos administracijos direktoriui pavesta užtikrinti regiono plėtros tarybos metinių 
veiklos planų parengimą, atsižvelgiant į vidaus reikalų ministro patvirtintą pavyzdinę regiono plėtros 
tarybos metinio veiklos plano formą, ir pateikimą regiono plėtros tarybos visuotiniam dalyvių 
susirinkimui ir kolegijai. J. Mitrulevičienė pabrėžė, kad Tarybos 2023 metų veiklos planas parengtas 
atsižvelgiant į Pavyzdinę regiono plėtros tarybos metinio veiklos plano formą ir vadovaujantis 
Įstatymo nuostatomis. Ji informavo, kad Tarybos administracija per 2023 metus planuoja pagal 
poreikį rengti Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 m. pakeitimus, tęsti 2022–2030 m. 
Marijampolė regiono plėtros plano rengimą, organizuos Tarybos organų – Visuotinio dalyvio 
susirinkimo ir Kolegijos, taip pat Kolegijos patariamojo organo – Partnerių grupės darbą, bus 
atstovaujama dvišalėse ar daugiašalėse bendradarbiavimo darbo grupėse  ir kt. Taip pat J. 
Mitrulevičienė pabrėžė, kad jau veikia Tarybos administracijos internetinė svetainė, kurioje ir toliau 
bus skelbiami priimti sprendimai, projektų sąrašai ir viešinama kita naudinga informacija. 

Kolegijos narius pakvietus balsuoti už sprendimo projektą „Dėl Marijampolės regiono plėtros 
tarybos 2023 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 2023 metų veiklos plano patvirtinimo“. 

 
           6. SVARSTYTA. Dėl Korupcijos prevencijos priemonių plano ataskaitos pristatymo (11.10-
11.20). 
            Pranešėja – Tarybos ekspertė A. Norutė 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”. Vadovaujantis 
Programos 24 punktu, kiekvienais metais iki kovo 1 d. Programos įgyvendinimo priemonių plano 
vykdymo ataskaitą Tarybos administracijos direktorius teikia svarstyti Tarybos kolegijai. A. Norutė 
paaiškino, kad 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. Ji informavo, kad pretenzijų dėl vykdytų pirkimų ar pranešimų apie korupcines veiklas nebuvo 
gauta, visos Programos priemonės buvo vykdomos. Taip pat A. Norutė priminė, kad Kolegijos nariai 
turėtų deklaruoti privačius interesus, o privačių interesų deklaracijoje nurodyti ryšius su juridiniu 
asmeniu – Marijampolės regiono plėtros taryba. Kolegijos nariai, vadovaujantis Kolegijos darbo 
reglamentu, privalo apie esamą interesų konfliktą informuoti Kolegijos pirmininką, kai jo nėra, – 
Kolegijos pirmininko pavaduotoją. Taip pat apie galimus korupcijos ir sukčiavimo atvejus galima 
pranešti šiais būdais: Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainės www.stt.lt 
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skiltyje „Praneškite apie korupciją“, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Vidaus reikalų 
ministerijos interneto svetainės www.fntt.lt skiltyje „Korupcijos prevencija“, Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Pranešk apie korupciją“ 
(Pridedamos Skaidrės). 
 
           7. SVARSTYTA. Marijampolės kolegijos informacija dėl Sūduvos slėnio projekto idėjos 
(11.20-12.20). 

Pranešėja – Marijampolės kolegijos direktorė A. Murauskienė informavo, kad šiuo metu yra 
vykdoma aukštojo mokslo reforma, atkreipiant dėmesį į kolegijų tolimesnę veiklą. Anot jos, 
savarankiškomis taps tos kolegijos, kurios vykdys taikomųjų mokslų sritis savo veikloje. Šiuo metu 
Marijampolės kolegija bendradarbiauja su Mykolo Romerio universitetu. Jungiantis su aukštąja 
mokykla turėtų sutapti švietimo įstaigų programos ir pasiūloma nauja mokslo sritis regione, todėl 
galvojama apie viešojo saugumo specialistų rengimą. 

Marijampolės kolegijos direktorė A. Murauskienė pristatė planuojamo kurti modelio 
„Sūduvos slėnis“ idėją. Tai būtų aukštojo mokslo, verslo ir viešojo sektoriaus sinergijos modelis ir 
prisidėtų prie regiono problemos – investicijoms tinkamos infrastruktūros trūkumas, atotrūkis tarp 
rinkos poreikių ir darbo jėgos kvalifikacijos sprendimo. Būtų atliekama specialistų poreikių analizė, 
susiejant su darbo rinkos poreikiais ir įsteigiant bendrą paslaugų teikimo mechanizmą. Planuojamo 
projekto metu numatoma įsteigti absolventų banką ir kompetencijų ugdymo centrą, profesinio 
kryptingumo ir karjeros ugdymo centrą, STEAM ir Marko akademijos kryptingą panaudojimą 
profesijų karjeros pasirinkimui, startuolių ir inovacijų, žmogaus ugdymo ir holistinės gerovės, medijų 
ir komunikacijų, viešojo ir kibernetinio saugumo bei rezidencinį centrus. 

A. Murauskienė teigė, kad Sūduvos slėnio vizijos įgyvendinimui Marijampolės kolegija 
planuoja statyti Sūduvos akademiją. Jos statybai ir infrastruktūrai įsigyti dalį lėšų, apie 5 mln. eurų 
gautų iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, tačiau likusios lėšos galėtų būti skiriamos iš 
funkcinės zonos regioninių lėšų. 

Tarybos pirmininkas E. Pilypaitis teigė, kad aukštasis mokslas turi transformuotis ir kvietė 
pasisakyti dalyvaujančius dėl šios idėjos realizavimo. Marijampolės savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojas V. Tumelis akcentavo, kad funkcinė zona yra orientuota į turizmą ir verslą, 
todėl jei Marijampolės kolegija pretenduotų į šias lėšas, turėtų būti perorientuojama įtraukiant ir 
mokslo kryptį. Taip pat jis teigė, kad lėšų būtų galima ieškoti ir valstybinėse priemonėse. 
Marijampolės savivaldybės meras P. Isoda atkreipė dėmesį, kad buvo gautas Vidaus reikalų 
ministerijos išaiškinimas, kad Marijampolės kolegijos vizijos veiksmai neatitinka finansavimų 
galimybių. J. Mitrulevičienė paaiškino, kad lėšos negalėtų būti naudojamos iš funkcinės zonos, tai 
turėtų būti regioninės lėšos, skirtos miesto strategijos įgyvendinimui. Kazlų Rūdos savivaldybės 
meras M. Varaška teigė, nematantis Marijampolės kolegijos vizijos realizavimo galimybių. Anot jo, 
pirmiausiai Marijampolės kolegijai reikėtų atlikti vidinių išteklių optimizavimo kaštų analizę. 

NUTARTA. 2023 m. kovo mėn. pabaigoje Marijampolės kolegijai suorganizuoti susitikimą 
su visais galimais socialiniais partneriais galimybėms dėl Sūduvos slėnio idėjos įgyvendinimo aptarti. 

8. SVARSTYTA. Kiti klausimai (12.20-12.30). 
            Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė J. Mitrulevičienė informavo, kad iš Vidaus 
reikalų ministerijos gautas laiškas, prašant paskirti suinteresuotus atstovus (iki 2 atstovų), kurie 
dalyvautų 2021–2027 metų INTERREG Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos 
Stebėsenos Komiteto formuojamos Programos keitimo darbo grupės Lietuvos delegacijos veikloje. 
Paskirti atstovai gaus susijusią informaciją dėl programos keitimo, galės teikti siūlymus, dalyvauti 
diskusijose (iki 2023 m. liepos mėn. planuojami 2-3 darbo grupės susitikimai, apsikeitimai aktualia 
informacija el. paštu). Kolegijos nariai pasiūlė Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos 
pavaduotojos Daivos Riklienės kandidatūrą. 
           Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas V. Tumelis išreiškė 
norą, kad būtų aktualu, jei visoms savivaldybių administracijoms būtų suorganizuotas susitikimas 
vaizdo konferencijos būdu su LR sveikatos ministerija, kad būtų aptartos planuojamos pažangos 
priemonės ir atsakyta į rūpimus klausimus.  
           NUTARTA: 
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1.  Paskirti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos pavaduotoją Daivą Riklienę 

dalyvauti 2021–2027 metų INTERREG Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos 
Stebėsenos Komiteto formuojamos Programos keitimo darbo grupės Lietuvos delegacijos veikloje. 

2. Suorganizuoti susitikimą su LR sveikatos ministerija vaizdo konferencijos būdu. 
 
 

 
 

Posėdžio pirmininkas                                                                                  Edgaras Pilypaitis 
 
 
 

Posėdžio sekretorė                                                                              Kristina Jakavonienė 


