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Marijampolės regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) 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 
Marijampolės 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 pateiktoms išvadoms ar atskirą nuomonę. 

Rašytinės procedūros pradžia – 2023 m. sausio 26 d. 
Rašytinės procedūros pabaiga – 2023 m. vasario 1 d. 
Posėdžio pirmininkė – Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos partnerių grupės (toliau 

– Partnerių grupė) pirmininkė Raimonda Bogužaitė. 
Rašytinėje procedūroje dalyvavo 11 iš 13 Partnerių grupės narių, užpildydami Partnerių 

grupės nario apklausos lapą.  
Dalyvavo Partnerių grupės nariai: 
Algirdas Ališauskas, Adolfina Blauzdžiūnienė,  Raimonda Bogužaitė, Darius Cinaitis, Roma 

Dėdynienė, Gražvydas Juodišius, Sigutis Jundulas, Lina Kružinauskienė, Daiva Kvedaraitė, Aidas 
Vaišnora, Giedrė Volff. 

Nedalyvavo Partnerių grupės nariai: 
Tadas Račius, Metas Ražinskas. 
 
RAŠYTINĖS PROCEDŪROS DARBOTVARKĖ: 
1. Dėl 2022–2030 m. Marijampolės regiono plėtros plano. 
2. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 m. pakeitimo. 
3. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams įgyvendinimo ataskaitos. 

 
1. SVARSTYTA. Dėl 2022–2030 m. Marijampolės regiono plėtros plano. 
2022–2030 m. Marijampolės regiono plėtros plano (toliau – MRPPL) projektas parengtas 

Strateginio valdymo metodikoje2 nustatyta tvarka, atsižvelgiant į 2021–2027 metų Europos Sąjungos 
fondų investicijų programos3, 2022–2030 metų regionų plėtros programos4, regioninių pažangos 
priemonių Nr. 12-003-03-02-17 (RE) „Plėtoti įvairialypį švietimą vykdant visos dienos mokyklų 
veiklą“  ir Nr. 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“  

 
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); 
2 Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo 
metodikos patvirtinimo“; 
3 Patvirtinta 2022 m. rugpjūčio 3 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2022) 5742; 
4 Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 713 „Dėl 2022–2030 metų regionų 
plėtros programos patvirtinimo“; 
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finansavimo gairių5 nuostatas bei įvertinus Marijampolės regiono savivaldybių vykdomųjų institucijų 
pateiktus pasiūlymus MRPPL. 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. 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. 
Vadovaujantis Strateginio valdymo metodikos nuostatomis, prieš tvirtinant regiono plėtros planą jis 
turi būti pateiktas vertinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai bei, atsižvelgiant į 
parengtą pažangos priemonės aprašymą – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 
ministerijai. Į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos  ir Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų ministerijos pastabas buvo atsižvelgta (Partnerių grupės nariams buvo išsiųsta 
susipažinimui Derinimo pažyma dėl 2022–2030 m. Marijampolės regiono plėtros plano projekto 
vertinimo išvadų). 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. 

Partnerių grupės narė Roma Dėdynienė išreiškė savo nuomonę, nurodydama, kad MRPPL 
buvo sudarytas pagal esamus poreikius ir galimybes. 

Siūloma teikti išvadą Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijai – pritarti sprendimo 
projektui „Dėl 2022–2030 m. Marijampolės regiono plėtros plano patvirtinimo“. 

Balsavo: „Pritarė“ – 11, „Nepritarė“ – 0, „Pateikė nuomonę“ – 1. 
NUTARTA. Teikti išvadą Tarybos kolegijai – pritarti sprendimo projektui „Dėl 2022–2030 

m. Marijampolės regiono plėtros plano patvirtinimo“. 
 
2. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 m. pakeitimo. 
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 ES fondų 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. 

Partnerių grupės narė Roma Dėdynienė išreiškė savo nuomonę, nurodydama, kad MRPP 
keičiamas, atsižvelgiant į esamas galimybes ir poreikius.  

 
5 Patvirtintos: 
- Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1542 „Dėl regioninės 
pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“ 
finansavimo gairių patvirtinimo“; 
- Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V-1637 „Dėl regioninės 
pažangos priemonės Nr. 12-003-03-02-17 (RE) „Plėtoti įvairialypį švietimą vykdant visos dienos mokyklų veiklą“ 
finansavimo gairių patvirtinimo“ 
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Siūloma 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“. 

Balsavo: „Pritarė“ – 11, „Nepritarė“ – 0, „Pateikė nuomonę“ – 1. 
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“. 

 
3. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams įgyvendinimo 

ataskaitos. 
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. 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 (ši informacija rengiama remiantis 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų 
posistemyje registruota informacija apie projektų, kurie įtraukti į Tarybos patvirtintus regiono 
projektų sąrašus, rengimą, finansavimą ir įgyvendinimą bei projektų vykdytojų ir įgyvendinančiųjų 
institucijų pateikta papildoma informacija apie plane nustatytų projektų įgyvendinimą). Iš viso į 
MRPP įtraukti: 

- 107 projektai, finansuoti pagal ES fondų investicijų veiksmų programą. Iš jų 84 projektai 
baigti įgyvendinti, projektų sutartimis paskirta 45 500 177,06 eurai ES fondų lėšų, išmokėta 38 749 
907,31 eurai, tai sudaro 85,16 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; 

- numatyta priemonė Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės 
„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms 
į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos 
paveldą, kraštovaizdį“ įgyvendinimui. Iš viso buvo įgyvendinamas 31 projektas, iš jų 28 baigti 
įgyvendinti. Įgyvendinant šią priemonę suplanuota 3 892 238 eurų ES fondų lėšų, išmokėta 3 447 
261,24 eurų. 

Partnerių grupės narė Roma Dėdynienė išreiškė savo nuomonę, nurodydama, kad MRPP 
įgyvendinimo ataskaita yra išsami ir aiški.   

Siūloma teikti išvadą Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijai – pritarti sprendimo 
projektui „Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams įgyvendinimo ataskaitos 
patvirtinimo. 

 Balsavo: „Pritarė“ – 11, „Nepritarė“ – 0, „Pateikė nuomonę“ – 1. 
 NUTARTA. Teikti išvadą Tarybos kolegijai – pritarti sprendimo projektui „Dėl 

Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo. 
 
 

 
 
Posėdžio pirmininkė                                                                                  Raimonda Bogužaitė 

 
 
 

Posėdžio sekretorė                                                                                    Kristina Jakavonienė 


