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Marijampolė 

 

Posėdis vyko 2022 m. rugsėjo 5 d. vaizdo konferencijos būdu. 

Posėdžio pradžia – 15.00 val. Posėdžio pabaiga – 16.00 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): 

Algirdas Ališauskas, Adolfina Blauzdžiūnienė, Raimonda Bogužaitė, Darius Cinaitis, Roma 

Dėdynienė, Gražvydas Juodišius, Lina Kružinauskienė, Metas Ražinskas. 

Nedalyvavo: Partnerių grupės nariai: 

Sigutis Jundulas, Daiva Kvedaraitė, Aidas Vaišnora, Giedrė Volf. 

Kiti dalyviai ir pranešėjai: Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė.  

Posėdyje dalyvavo 8 iš 12 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 Marijampolės regiono plėtros tarybos siūlomo socialinių ir ekonominių partnerių 

atstovo į 2021–2027 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos 

bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą. 

 

Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad LR Vyriausybės 

2022 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 651 „Dėl Lietuvos Respublikos Trišalės tarybos sudėties 

patvirtinimo“ buvo pakeista Trišalės tarybos sudėtis, iš jos išbraukiant Lietuvos profesinės sąjungos 

„Sandrauga“ atstovus ir įtraukiant Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos atstovus, todėl 

artimiausiame Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdyje bus svarstomas klausimas 

dėl Partnerių grupės sudėties pakeitimo. 

 

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

rengimo. 

Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė ir ekspertė Agnė Norutė 

pristatė atnaujintą informaciją apie Marijampolės regiono plėtros plano 2021–2030 metams (toliau –

Planas) rengimo eigą: patvirtintus dokumentus būtinus Plano rengimui, numatytas lėšas regionams, 

lėšas pagal pažangos priemones, preliminarų Marijampolės regiono investicijų poreikį pagal 

pažangos priemones, planuojamas veiklas pagal pažangos priemones, tolimesnius Plano rengimo 

eigos veiksmus (pridedamos skaidrės, Priedas Nr.1).  

Partnerių grupės narys G. Juodišius pasiteiravo, ar pristatytoje švietimo priemonėje pateiktas 

mokyklų, kurioms numatomos investicijos, yra baigtinis, kadangi, anot jo, dėl kai kurių mokyklų 

išlikimo kyla klausimų. Tarybos administracijos ekspertė A. Norutė paaiškino, kad reikalavimai, kad 

mokykloje mokytųsi ne mažiau nei 200 mokinių ir kad ji būtų efektyvi yra nustatyti Investicijų 
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programoje. Partnerių grupės narė A. Blauzdžiūnienė pasiteiravo, kas nustatė regiono institucijas, 

kurios dalyvaus socialiniuose projektuose. Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė 

paaiškino, kad šią informaciją teikė savivaldybių socialinių skyrių darbuotojai įvertinus Investicijų 

programoje nustatytus reikalavimus veikloms, tikslinei grupei. 

NUTARTA. Užtikrinant investicijų tikslingumą teikiant švietimo srities projektus atkreipti 

Tarybos Kolegijos narių dėmesį dėl švietimo įstaigų efektyvumo. 

2. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos siūlomo socialinių ir 

ekonominių partnerių atstovo į 2021–2027 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos 

ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą. 

Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė Jurgita 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“, 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. Skiriant 

regionų plėtros tarybų atstovus 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. 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: Valdą 

Tumelį – pagrindiniu nariu, Daivą Riklienę – pakaitiniu nariu, o iš Socialinių ir ekonominių partnerių 

atstovų: Daivą Kvedaraitę – pagrindiniu nariu, Raimondą Bogužaitę – pakaitiniu nariu. 
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją, Posėdžio pirmininkė R. Bogužaitė kvietė 

Partnerių grupės narius siūlyti kandidatą į 2021–2027 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo 

tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą. Partnerių 

grupės narys M. Ražinskas pasiūlė Partnerių grupės nario D. Cinaičio kandidatūrą. D. Cinaitis 

paaiškino, kad jis būdamas savivaldybės administracijos atstovas dėl galimo interesų konflikto 

negalėtų užimti šių pareigų, kadangi savivaldybės administracija šioje programoje planuoja būti 

pareiškėja. Partnerių grupės nariai pasiūlė Daivos Kvedaraitės kandidatūrą, tačiau ji posėdyje 

nedalyvavo. 

NUTARTA. Siūlyti 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 Daivą Kvedaraitę suderinus šį pasiūlymą su ja1. Daivai 

Kvedaraitei nesutikus, kandidate skirti Raimondą Bogužaitę. 

Po suderinimo su Daiva Kvedaraite teikiama 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 Daivą Kvedaraitę pakaitine nare.  

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                            Raimonda Bogužaitė 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                    Kristina Jakavonienė 

 
1 Su Daiva Kvedaraite suderinta (2022-09-06 el. paštu) dėl jos kandidatūros pakaitine nare 2021–2027 metų Europos 

teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitete 


