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Posėdis vyko 2021 m. spalio 22 d. vaizdo konferencijos būdu. 

Posėdžio pradžia – 14.00 val. Posėdžio pabaiga – 14.50 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, Lina Kružinauskienė, Daiva Kvedaraitė, Evaldas Ulevičius, Giedrė Volf. 

Nedalyvavo: Partnerių grupės nariai: 

Diana Gurevičienė, Sigutis Jundulas, Metas Ražinskas, Aidas Vaišnora. 

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

administracijos ekspertė Agnė Norutė. 

 

Posėdyje dalyvavo 9 iš 13 Partnerių grupės narių. 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. Vadovaujantis Reglamento 128 punktu, Partnerių grupė nutarimus priima bendru 

narių sutarimu. 

Posėdžio pirmininkė pristatė darbotvarkę.  

DARBOTVARKĖ: 

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

pakeitimo;  

2. Dėl atstovo į VšĮ Marijampolės profesinio rengimo centras tarybą;  

3. Dėl siūlymų dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2021–2030 metams; 

 

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. 

 

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

metams pakeitimo. 

Pranešėja – Tarybos administracijos ekspertė Agnė Norutė 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: 

1) Vidaus reikalų ministrui pakeitus Marijampolės regiono integruotos teritorijos vystymo 

programą atitinkamai atliekami patikslinimai MRPP; 

 
1 Patvirtintas Marijampolės regiono plėtros tarybos steigiamojo susirinkimo 2020 m. lapkričio 17 d. sprendimu Nr. 3 
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2) Patikslinami baigto įgyvendinti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos projekto 

„Viešųjų erdvių sutvarkymas Pilviškių miestelyje, pritaikant renginiams, fizinio aktyvumo 

didinimui“ duomenys apie faktiškai išmokėtas lėšas ir jų šaltinius bei pasiektas stebėsenos rodiklių 

reikšmes; 

3) Gavus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos 2021 m. rugsėjo 30 d. raštą „Dėl 

Marijampolės regiono plėtros plano 2014-2020 metams keitimo pateikimo“, kuriuo prašoma pakeisti 

MRPP. Esant ES fondų lėšų sutaupymams regione pagal priemonę Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo 

gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ (285.892,29 eurų), raštu prašoma 122.280,57 eurų padidinti ES 

fondų lėšų dalį Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos įgyvendinamam projektui „Viešųjų 

erdvių sutvarkymas Virbalio miestelyje, pritaikant poilsiui ir bendruomenės poreikiams“, nes 

reikalingas papildomas finansavimas. Atsižvelgiant į tai tikslinamas MRPP projektas Nr. 2.2.2.1.6 

„Viešųjų erdvių sutvarkymas Virbalio miestelyje, pritaikant poilsiui ir bendruomenės poreikiams“. 

Posėdžio metu informuota, kad vadovaujantis Reglamento 80 p. Partnerių grupės narys Metas 

Ražinskas el. paštu atsiuntė savo pritarimą šiam klausimui (nuomonė pridedama).  

Posėdžio pirmininkė R. Bogužaitė pasiūlė 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“. 

Partnerių grupės nariai bendru sutarimu pritarė pasiūlytos išvados pateikimui. 

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“. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl atstovo į VšĮ Marijampolės profesinio rengimo centras tarybą. 

Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad 2021 m. 

rugsėjo 30 d. Marijampolės profesinio rengimo centras raštu kreipėsi į Marijampolės regiono plėtros 

tarybą, prašydamas deleguoti regiono plėtros tarybos atstovą į Marijampolės profesinio rengimo 

centro tarybą vietoje buvusio tarybos nario Vaido Šalaševičiaus. Ji paaiškino, kad Marijampolės 

regiono plėtros taryba 2019 m. spalio 16 d. sprendimu Nr. 51/8S-21 atstovu į VšĮ Marijampolės 

profesinio rengimo centro tarybą paskyrė Tarybos narį Vaidą Šalaševičių. Jurgita Mitrulevičienė 

pabrėžė, kad siūlomas kandidatas turi būti nepriekaištingos reputacijos ir juo negali būti valstybės 

politikas ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas. Taip pat kandidatas turi turėti 

aukštąjį išsilavinimą bei ne mažesnę nei 1 metų veiklos, susijusios su profesiniu mokymu, specialistų 

rengimu, praktiniu mokymu, darbuotojų atranka ir įdarbinimu, asmenų integravimusi į darbo rinką, 

patirtį.  

Partnerių grupės narys Evaldas Ulevičius į Marijampolės profesinio rengimo centro tarybą 

pasiūlė Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo direktoriaus pavaduotoją 

Daną Liukinevičienę. Anot jo, kandidatė atitinka visus keliamus reikalavimus. Posėdžio pirmininkė 

R. Bogužaitė pasiūlė Tarybos administracijos direktorės Jurgitos Mitrulevičienės kandidatūrą.  

Partnerių grupės nariai bendru sutarimu pritarė nuomonei – siūlyti teikti Tarybos kolegijai 

svarstyti pasiūlytas kandidatūras.  

 NUTARTA. Teikti nuomonę Tarybos kolegijai – siūlyti Tarybos kolegijai svarstyti Danos 

Liukinevičienės ir Jurgitos Mitrulevičienės kandidatūras į Marijampolės profesinio rengimo centro 

tarybą. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl siūlymų dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2021–2030 metams. 

Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė pristatė Marijampolės 

regiono plėtros plano 2021–2030 metams rengimo eigą. Pranešėja informavo, kad siekiant įtraukti 

kuo daugiau suinteresuotų šalių, suorganizuoti 9 susitikimai su savivaldybių atstovais, darbo grupės 

nariais bei ministerijų atstovais. Ji akcentavo, kad proceso metu buvo parengta Marijampolės regiono 

esamos situacijos analizė ir nustatytos pagrindinės Marijampolės regiono problemos ir jų priežastys 

bei parengtas preliminarus problemų ir priežasčių aprašymas. Ji teigė, kad nustatytos problemos ir 

priežastys bus pagrindas formuojant Marijampolės regiono plėtros tikslus ir uždavinius. Jurgita 
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Mitrulevičienė pristatė orientacines ir šiuo metu žinomas ministerijų siūlomas investavimo kryptis, 

finansavimo lėšų sumas ir galimas veiklas (pridedamos skaidrės, Priedas Nr.1.) 

Partnerių grupės narė Daiva Kvedaraitė teiravosi, ar numatoma organizuoti daugiau teminių 

susitikimų su ministerijomis, kad būtų galima išgirsti jų poziciją naujajam programavimo periodui. 

Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad artimiausiu metu 

planuojamas susitikimas su Aplinkos ministerija, todėl detalesne informacija bus pasidalinta. 

Partnerių grupės narė Adolfina Blauzdžiūnienė teiravosi, ar ji galinti pateikti pasiūlymus socialinėje 

srityje. Jurgita Mitrulevičienė pasiūlė juos teikti atsižvelgiant į Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos skaidrėse pateiktas investavimo kryptis. 

Partnerių grupės nariai bendru sutarimu pritarė nuomonei – pritarti Marijampolės regiono 

plėtros plano 2021–2030 metams esamos situacijos analizei, t. y. siūlymams dėl problemų, jų 

priežasčių ir silpnybių, stiprybių, galimybių bei grėsmių (SSGG) ir teikti siūlymus svarstyti Tarybos 

Kolegijai. 

NUTARTA. Pritarti Marijampolės regiono plėtros plano 2021–2030 metams esamos 

situacijos analizei, t. y. siūlymams dėl problemų, jų priežasčių ir silpnybių, stiprybių, galimybių bei 

grėsmių (SSGG) ir teikti siūlymus svarstyti Tarybos Kolegijai. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                            Raimonda Bogužaitė 

 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                    Kristina Jakavonienė 


