
 

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

 

 

 

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS KOLEGIJOS PARTNERIŲ GRUPĖS 

1-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021 m. birželio 1  d. Nr. PT-1 

Marijampolė 

 

Posėdis vyko 2021 m. gegužės 31 d. vaizdo konferencijos būdu. 

Posėdžio pradžia – 10.00 val. Posėdžio pabaiga – 11.20 val. 

Posėdžio pirmininkas – Marijampolės regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) 

administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė. 

Posėdžio sekretorė – Tarybos administracijos vyriausioji specialistė Kristina Jakavonienė. 

Dalyvavo: Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos partnerių grupės (toliau – 

Partnerių grupė) nariai (registracija atlikta Partnerių grupės nariams jungiantis prie posėdžio): 

Algirdas Ališauskas, Adolfina Blauzdžiūnienė, Raimonda Bogužaitė, Roma Dėdynienė, 

Diana Gurevičienė, Daiva Kvedaraitė, Metas Ražinskas, Evaldas Ulevičius, Giedrė Volf. 

Nedalyvavo: Partnerių grupės nariai: 

Darius Cinaitis, Sigutis Jundulas, Lina Kružinauskienė, Aidas Vaišnora. 

Kiti dalyviai ir pranešėjai: Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė, Tarybos 

administracijos ekspertė Agnė Norutė. 

 

Posėdyje dalyvavo 9 iš 13 Partnerių grupės narių. Tarybos administracijos direktorė Jurgita 

Mitrulevičienė patvirtino, kad pagal Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos darbo 

reglamento1 (toliau – Reglamento) 127 punktą, posėdis yra teisėtas, kadangi jame dalyvauja ne 

mažiau kaip pusė visų Partnerių grupės narių ir posėdyje atstovaujama kiekviena iš interesų grupių. 

Taip pat informavo, kad pagal Reglamento 131 punktą, pirmojo Partnerių grupės posėdžio 

darbotvarkę sudaro ir laikotarpiu, iki Partnerių grupė išrenka Partnerių grupės pirmininką, Partnerių 

grupės posėdžiui pirmininkauja Regiono plėtros tarybos administracijos direktorius ar jo paskirtas 

administracijos darbuotojas. Todėl Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė prisistatė 

ir informavo, kad ji pirmininkaus Partnerių grupės posėdžiui. Ji priminė, kad vadovaujantis 

Reglamento 128 punktu, Partnerių grupė nutarimus priima bendru narių sutarimu. 

Posėdžio pirmininkė pristatė darbotvarkę.  

DARBOTVARKĖ: 

1. Informacija dėl Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo ir Marijampolės 

regiono plėtros tarybos kolegijos darbo reglamento nuostatų, susijusių su Partnerių grupės veikla;  

2. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos partnerių grupės pirmininko 

išrinkimo;  

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

pakeitimo; 

4. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos siūlomų socialinių ir ekonominių partnerių 

atstovų į 2021–2027 m. Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos programavimo 

komitetą. 

Posėdžio pirmininkė Jurgita Mitrulevičienė pasiteiravo, ar Partnerių grupės nariai turi 

pastabų dėl posėdžio darbotvarkės projekto. Partnerių grupės nariai pastabų neturėjo. 

Bendru sutarimu pasiūlytai darbotvarkei pritarta. 

 

 
1 Patvirtintas Marijampolės regiono plėtros tarybos steigiamojo susirinkimo 2020 m. lapkričio 17 d. sprendimu Nr. 3 
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1. SVARSTYTA. Informacija dėl Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo ir 

Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos darbo reglamento nuostatų, susijusių su Partnerių 

grupės veikla (10.05-10.20). 

1. Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad 

Partnerių grupė yra patariamoji regiono plėtros tarybos grupė, sudaryta iš darbdavių, profesinių 

sąjungų organizacijų bei bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų. Taip pat ji pristatė 

Partnerių grupės pagrindines funkcijas, akcentuodama, kad Partnerių grupė svarsto regiono plėtros 

plano (toliau – RPP) ir jo pakeitimų, regiono plėtros tarybos sprendimų dėl projektų pripažinimo 

regioninės svarbos projektus, taip pat RPP įgyvendinimo ataskaitų projektus ir dėl šių dokumentų 

teikia išvadą Kolegijai. Pranešėja supažindino Partnerių grupės narius su jų teisėmis. Partnerių grupės 

nariai Reglamento nustatyta tvarka turi teisę gauti Kolegijos posėdžių medžiagą, dalyvauti Kolegijos 

posėdžiuose patariamojo balso teise, dalyvauti Kolegijos sudaromų darbo grupių veikloje bei teikti 

pasiūlymus Kolegijai dėl Reglamento nuostatų, reglamentuojančių su Partnerių grupe susijusius 

klausimus, tobulinimo. Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė akcentavo, kad į 

Partnerių grupę deleguotas atstovas Partnerių grupės nariu gali būti ne ilgiau kaip 4 metus iš eilės. 

Taip pat supažindino, su pagrindinėmis sąlygomis, dėl kurių netenkama Partnerių grupės nario teisių. 

Pranešėja pabrėžė, kad Partnerių grupė nutarimus priima bendru narių sutarimu. Jei bendras Partnerių 

grupės narių sutarimas nepasiekiamas, Partnerių grupė gali fiksuoti kiekvienai interesų grupei 

atstovaujančių Partnerių grupės narių nuomonę. Taip pat akcentavo, kad Partnerių grupės sprendimai 

įforminami protokolu. Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė informavo apie 

Partnerių grupės pirmininko funkcijas ir Partnerių grupės posėdžių organizavimo tvarką. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos partnerių grupės 

pirmininko išrinkimo (10.20-10.35). 

Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad 

Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos 2021 gegužės 12 d. sprendimu Nr. S-4 „Dėl 

Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos partnerių grupės sudarymo ir personalinės sudėties 

patvirtinimo“ buvo sudaryta Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos partnerių grupė (toliau 

– Partnerių grupė) ir patvirtinta jos personalinė sudėtis. Partnerių grupę sudaro 13 atstovų iš profesinių 

sąjungų organizacijų interesų grupės, verslo organizacijų interesų bei bendruomeninių ir kitų 

nevyriausybinių organizacijų interesų grupių. Vadovaujantis Reglamentas 125 punktu, Partnerių 

grupės veiklai vadovauja pirmininkas, kuris yra Partnerių grupės renkamas šešiems mėnesiams iš 

Partnerių grupėje atstovaujamų interesų grupių atstovų rotaciniu susitarimo principu. Vadovaujantis 

Reglamento 126 punktu, Partnerių grupės pirmininkas: vadovauja Partnerių grupės darbui, 

Reglamente nustatyta tvarka organizuoja Partnerių grupės posėdžius ir jiems vadovauja, Partnerių 

grupės vardu pasirašo Partnerių grupės nutarimus ir kitus dokumentus, atstovauja Partnerių grupei. 

Pristačiusi Partnerių grupės posėdžio klausimą, Posėdžio pirmininkė kvietė Partnerių grupės 

atstovus pristatyti. Prisistačius visiems dalyvaujantiems Partnerių grupės nariams, buvo siūloma teikti 

kandidatūras į Partnerių grupės pirmininko pareigas. Metas Ražinskas ir Adolfina Blauzdžiūnienė 

pasiūlė Evaldo Ulevičiaus kandidatūrą, tačiau dėl didelio užimtumo E. Ulevičius šių pareigų atsisakė. 

Taip pat buvo pasiūlyta Meto Ražinsko kandidatūra, tačiau jis taipogi dėl užimtumo atsisakė. 

Kandidatuoti į Partnerių grupės pirmininko pareigas atsisakė ir A. Blauzdžiūnienė. Buvo pasiūlyta 

Raimondos Bogužaitės kandidatūra. Kandidatė sutiko ir bendru sutarimu jos kandidatūrai pritarta. 

              NUTARTA. Partnerių grupės pirmininku šešerių mėnesių laikotarpiui išrinkti – Raimondą 

Bogužaitę. 

 

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

metams pakeitimo (10.35-10.50). 

 Pranešėja – Tarybos administracijos ekspertė Agnė Norutė informavo, kad Marijampolės 

regiono plėtros planas 2014–2020 metams (toliau – MRPP) jau baigiamas įgyvendinti. Šiuo metu 

pagal visas regionines priemones įgyvendinami 140 projektų, iš kurių jau 73 baigti įgyvendinti. 

Pagrindinis keitimo tikslas – pakeisti MRPP dalį „Priemonių planas“ atsižvelgiant į Regionų plėtros 
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planų rengimo metodikos (toliau – Metodika) 2  reikalavimus ir užtikrinant visų ES fondų lėšų 

suplanavimą Marijampolės regione pagal priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ bei savalaikį MRPP atnaujinimą. Pranešėja 

įvardino, atliekamus MRPP pakeitimus: 

- Vidaus reikalų ministrui pakeitus Marijampolės regiono integruotos teritorijos vystymo 

programą3 atitinkamai atliekami patikslinimai MRPP (Metodikos 23.2 papunktis, 232 punktas); 

- Gavus 2021 m. gegužės 25 d. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos prašymą pakeisti 

MRPP. Esant ES fondų lėšų sutaupymams regione pagal priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ (23.852,87 eurų), raštu prašoma 

šia suma padidinti ES fondų lėšų dalį Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos įgyvendinamam 

projektui „Ikimokyklinio ugdymo paslaugų plėtra Kazlų Rūdoje“, nes reikalingas papildomas 

finansavimas pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių4 196.3 papunktį – didinama 

regiono projekto finansuojamoji dalis, kai projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma nesikeičia. 

Atsižvelgiant į tai tikslinamas MRPP projektas Nr. 1.1.1.1.1. „Ikimokyklinio ugdymo paslaugų plėtra 

Kazlų Rūdoje“ (Metodikos 23.4 papunktis); 

- Patikslinami įgyvendinamų projektų duomenys pagal projektų finansavimo sutartimis 

paskirtas lėšas bei jų šaltinius; taip pat baigtų įgyvendinti projektų duomenys apie faktiškai išmokėtas 

lėšas ir jų šaltinius bei pasiektas stebėsenos rodiklių reikšmes (Metodikos 231 punktas ir 32.5 

papunktis). 

Pranešėja – Tarybos administracijos ekspertė Agnė Norutė informavo, kad vadovaujantis 

Metodikos 234 punkto, 32.2, 32.4 ir 32.5 papunkčių nuostatomis, aukščiau išdėstyti pakeitimai yra 

laikomi neesminiais pakeitimais, todėl MRPP pakeitimas nėra derinamas su Vidaus reikalų 

ministerija. 

Diana Gurevičienė pasitikslino, pagal, kokią priemonę ir kiek lėšų prašo Kazlų Rūdos 

savivaldybės administracija. Agnė Norutė paaiškino, kad pagal priemonę „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ yra įgyvendinami 3 projektai, iš kurių 2 

projektuose buvo sutaupymų ir jie perskirstomi Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos projektui 

„Ikimokyklinio ugdymo paslaugų plėtra Kazlų Rūdoje“, perkeliant 23.852,87 eurų lėšų. 

 Adolfina Blauzdžiūnienė paprašė paaiškinti esminius ir neesminius MPRR pakeitimus. 

Pranešėja Agnė Norutė paaiškino, kad neesminiais plano pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai 

keičiami projektų įgyvendinimo terminai, nepažeidžiant projektų finansavimo šaltinių taisyklėse 

regionui nustatytų terminų, keičiant finansavimo poreikį, neviršijant nustatyto regionui lėšų limito, 

keičiant konkrečiam projektui nustatytą produkto vertinimo kriterijaus reikšmę, užtikrinant regionui 

nustatytų produkto vertinimo kriterijų reikšmių pasiekimą, taip pat keičiant pagal vidaus reikalų 

ministro įsakymu patvirtintus integruotų teritorijų vystymo programų pakeitimus, pasirašius, kai 

pakeitus plano dalyje nurodyto projekto finansavimo sutartį ar užbaigus tokį projektą, prireikia 

tikslinti nurodytą, su projekto finansavimo sutarties pasirašymu, pakeitimu ar projekto užbaigimu 

susijusią informaciją.  

Taip pat Adolfina Blauzdžiūnienė teiravosi, ar galima lėšas perskirstyti tarp veiklos sričių. 

Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė paaiškino, kad lėšų perkėlimo iš priemonės 

į priemonę procedūros yra labai sudėtingos, ministerijų kompetencijoje. Regiono plėtros taryba gali 

perkelti lėšas tos pačios priemonės ribose, tarp joje esančių projektų. 

Jurgita Mitrulevičienė pasiūlė teikti išvadą Marijampolės regiono plėtros 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“, Partnerių grupės nariai bendru sutarimu pritarė. 

 
2 Patvirtinta Vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1V-706 „Dėl Regionų plėtros planų rengimo 

metodikos patvirtinimo“ 
3 Patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr.1V-693 „Dėl Marijampolės 

regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“, išdėstyta nauja redakcija Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministro 2021 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 1V-214 „Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 

1V-693 „Dėl Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo“; 
4  Patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų 

administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ 
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NUTARTA. Teikti išvadą Marijampolės regiono plėtros 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“. 

 

             4. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos siūlomų socialinių ir 

ekonominių partnerių atstovų į 2021–2027 m. Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną 

programos programavimo komitetą (10.50-11.05). 

Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad Vidaus 

reikalų ministerija 2021 m. balandžio 16 d. raštu Nr. 1D-2171 „Dėl Marijampolės regiono plėtros 

tarybos atstovų į teritorinio bendradarbiavimo programų Lietuvos delegacijas“ kreipėsi į Tarybą, 

prašant atnaujinti informaciją apie regionų plėtros tarybų atstovus, paskirtus dalyvauti 2021–2027 m. 

Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos programavimo komiteto sudėtyje. Rašte 

nurodoma, kad į 2021–2027 m. Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos 

programavimo komitetą turėtų būti paskirti 4 atstovai: 2 Tarybos atstovai (pagrindinis ir pakaitinis) 

ir 2 socialiniai ekonominiai partneriai (pagrindinis ir pakaitinis). Tarybos administracijos direktorė 

Jurgita Mitrulevičienė pabrėžė, kad programos darbo kalba yra anglų kalba, todėl Lietuvos delegacijų 

atstovai turi puikiai mokėti anglų kalbą ir žinoti teritorinio bendradarbiavimo programų įgyvendinimo 

ypatumus. 

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją, Posėdžio pirmininkė pakvietė Partnerių grupės 

narius siūlyti kandidatūras. Buvo pasiūlytos 2 kandidatūros: Daivos Kvederaitės ir Raimondos 

Bogužaitės. Todėl bendru sutarimu nutarta į 2021–2027 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo 

tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos programavimo komitetą skirti 

socialinių ir ekonominių partnerių atstovais Daivą Kvederaitę - pagrindiniu nariu, o Raimondą 

Bogužaitę – pakaitiniu nariu.  

NUTARTA. Siūlyti Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijai skirti socialinių ir 

ekonominių partnerių atstovus į 2021–2027 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo 

Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos programavimo komitetą: 

1.1. Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos Partnerių grupės narę Daivą Kvederaitę 

– pagrindiniu nariu; 

1.2. Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos Partnerių grupės narę Raimondą 

Bogužaitę – pakaitiniu nariu. 

 

Kiti klausimai. (11.05-11.20) Posėdžio pirmininkė Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad 

Marijampolės regiono plėtros tarybos 2020 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. 51/8S-15 „Dėl darbo 

grupės sudarymo“ buvo sudaryta darbo grupė iš viešojo sektoriaus atstovų, socialinių ir ekonominių 

partnerių, verslo atstovų bei verslo asocijuotų struktūrų, regione veikiančių aukštojo mokslo ir 

profesinio rengimo įstaigų, vietos bendruomenių bei kitų suinteresuotų subjektų. Darbo grupei 

pavesta rengti, svarstyti ir teikti informaciją bei siūlymus Marijampolės regiono plėtros tarybai dėl 

Marijampolės regiono plėtros plano 2021–2030 m. Jurgita Mitrulevičienė  akcentavo, kad šios darbo 

grupės sudėtis bus atnaujinama artimiausiame Kolegijos posėdyje ir būtų tikslinga, kad joje dalyvautų 

ir Partnerių grupės atstovas. Bendru sutarimu Partnerių grupės nariai nutarė, kad darbo grupėje dėl 

Marijampolės regiono plėtros plano 2021–2030 m. rengimo, dalyvautų Partnerių grupės pirmininkė 

Raimonda Bogužaitė. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                             Jurgita Mitrulevičienė 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                    Kristina Jakavonienė 


