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Posėdis vyko 2021 m. rugsėjo 8 d., vaizdo konferencijos būdu. 

Posėdžio pradžia – 14.00 val. Posėdžio pabaiga – 15.30 val. 

Posėdžio pirmininkė – Marijampolės regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) kolegijos 

Partnerių grupės pirmininkė Raimonda Bogužaitė. 

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): 

Adolfina Blauzdžiūnienė, Raimonda Bogužaitė, Roma Dėdynienė, Diana Gurevičienė, 

Sigutis Jundulas, Lina Kružinauskienė, Daiva Kvedaraitė, Evaldas Ulevičius, Aidas Vaišnora. 

Nedalyvavo: Partnerių grupės nariai: 

Algirdas Ališauskas, Darius Cinaitis, Metas Ražinskas, Giedrė Volf. 

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

Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) ekspertas A. Gražulis, CPVA ekspertė Aurima 

Lasickienė. 

 

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.  

Posėdžio pirmininkė Raimonda Bogužaitė pristatė darbotvarkę.  

DARBOTVARKĖ: 

1. Spręstinų Marijampolės regiono plėtros plane 2021–2030 problemų ir jų priežasčių bei 

regiono poreikių sąrašo aptarimas. 

Posėdžio pirmininkė Raimonda Bogužaitė pasiteiravo, ar Partnerių grupės nariai turi pastabų 

dėl posėdžio darbotvarkės projekto. Partnerių grupės nariai pastabų neturėjo. 

Bendru sutarimu pasiūlytai darbotvarkei pritarta. 

DARBOTVARKĖ: 

1. Spręstinų Marijampolės regiono plėtros plane 2021–2030 problemų ir jų priežasčių bei 

regiono poreikių sąrašo aptarimas. 

1. SVARSTYTA. Spręstinų Marijampolės regiono plėtros plane 2021–2030 problemų ir jų 

priežasčių bei regiono poreikių sąrašo aptarimas. 

Pasitarimo pirmininkė Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė informavo, 

kad rengiant Marijampolės regiono plėtros planą 2021–2030 metams, Tarybos administracija atliko 

socialinių ekonominių rodiklių analizę. Ja remiantis ir bendradarbiaujant su Marijampolės regiono 

plėtros plano 2021–2030 metams rengimo darbo grupe, Marijampolės regiono savivaldybėmis ir 

atsižvelgiant į Tarybos kolegijos Partnerių grupės siūlymus, parengė spręstinų Marijampolės regiono 

problemų ir jų priežasčių bei regiono poreikių sąrašą. Šis sąrašas ateityje turėtų tapti Marijampolės 

regiono plėtros plano 2021–2030 metams tikslais, uždaviniais ir priemonėmis. Tarybos administracijos 

direktorė Jurgita Mitrulevičienė pristatydama spręstinų Marijampolės regiono problemų ir jų priežasčių 
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bei regiono poreikių sąrašą pagal skirtingus sektorius, išskyrė 2 problemas: menką regiono 

patrauklumą gyventi ir žemą gyvenimo kokybę bei menką regiono ekonominį aktyvumą. Toliau buvo 

nagrinėjamos priežastys, detalizuojant regiono poreikius.  

Aptariant gyvenamosios aplinkos kokybės problemas Lietuvos moterų lobistinės 

organizacijos atstovė Adolfina Blauzdžiūnienė siūlė įtraukti NVO vaidmens stiprinimą. CPVA 

ekspertas A. Gražulis paaiškino, kad poreikių sąraše įtraukta formuluotė „Gerinti gyventojų socialinių, 

laisvalaikio ir kitų poreikių tenkinimą išnaudojant nevyriausybinio sektoriaus potencialą teikti 

paslaugas“ ir tai pilnai atitinka išsakytą poreikį. 

Nagrinėjant švietimo sektoriaus problemas Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ atstovė 

Diana Gurevičienė teiravosi, dėl ko bendrajame ugdyme įtrauktas poreikis modernizuoti formaliojo 

švietimo įstaigų tinklą. Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė paaiškino, kad tai 

buvo savivaldybių išreikštas poreikis, taip pat atsižvelgta į demografinės padėties situaciją. Taip pat 

Diana Gurevičienė klausė, ar specialistų trūkumo problemų įtraukimas ir sprendimas paremtas 

konkrečiomis lėšomis. Jurgita Mitrulevičienė atsakydama paaiškino, kad šiuo metu identifikuojamos 

problemos, o dėl lėšų kalbėti dar anksti, kadangi nepatvirtinti aukštesnio lygmens dokumentai. 

Posėdžio pirmininkė Raimonda Bogužaitė taip pat pritarė, kad labai aktuali specialistų trūkumo 

problema. Ji paaiškino, kad šiuo metu Marijampolės regione trūksta specialistų, tačiau nėra aiškios 

strategijos, kaip juos pritraukti. Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos atstovas 

Evaldas Ulevičius kaip bendrojo ugdymo problemą išsakė, kad mažose savivaldybėse jungiamos 

klasės, dėl ko nukenčia mokymo ir mokymosi kokybė. Taip pat jis siūlė STEAM centrų kūrimą traukti 

prie neformaliojo ugdymo. Tačiau Posėdžio pirmininkė Raimonda Bogužaitė teigė, kad tokių centrų 

kūrimas turėtų būti prie bendrojo ugdymo poreikių. Apibendrindama švietimo sektoriaus problemas 

Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad detaliau švietimo sektoriaus 

poreikiai su švietimo sektoriaus atstovais bus aptariami rugsėjo 20 d. 14 val., todėl siūlė prisijungti 

tuos, kurie turi įžvalgų šia tema. 

Aptariant susisiekimo infrastruktūros problemas Lietuvos moterų lobistinės organizacijos 

atstovė Adolfina Blauzdžiūnienė teigė, kad vykdomų projektų dalyviai neturi galimybės atvykti į 

projektines veiklas, kadangi susiduria su viešojo transporto trūkumo problema. Taip prastėja jų 

gyvenimo kokybė ir jie lieka užribyje. Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė 

atsakydama paaiškino, kad ši problema galėtų būti sprendžiama per įtrauktą veiklą 

„Bendruomeniškumo potencialo išnaudojimo mobilumo didinimui galimybės (pavėžėjimas, socialiniai 

taksi, geltonųjų autobusų pritaikymas viešojo transporto paslaugų teikimui)“. 

Nagrinėjant turizmo sektoriaus problemas Posėdžio pirmininkė Raimonda Bogužaitė išskyrė 

kultūros srities specialistų paruošimo problemą. Tačiau Tarybos administracijos direktorė Jurgita 

Mitrulevičienė ir CPVA ekspertas A. Gražulis paaiškino, kad tai nėra finansuojama pažangos 

priemonių lėšomis, tam naudojamos valstybės tęstinės lėšos. Lietuvos moterų lobistinės organizacijos 

atstovė Adolfina Blauzdžiūnienė turistų poreikių tenkinimui siūlė parengti lankytinų objektų žemėlapį, 

išnaudoti naujai atrandamas vietas.  

Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė apibendrindama teigė, kad 

tolimesnis Marijampolės regiono plėtros plano 2021–2030 rengimo etapas – problemų ir priežasčių 

sąrašo aptarimas su šakinėmis ministerijomis, tikslų, uždavinių ir alternatyvų formulavimas. 

  

 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                                       Raimonda Bogužaitė 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                   Kristina Jakavonienė 


