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Marijampolė 

 

Posėdis vyko 2022 m. kovo 1 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): 

Adolfina Blauzdžiūnienė, Raimonda Bogužaitė, Darius Cinaitis, Lina Kružinauskienė, 

Daiva Kvedaraitė, Aidas Vaišnora, Giedrė Volf. 

Nedalyvavo: Partnerių grupės nariai: 

Algirdas Ališauskas, Roma Dėdynienė, Diana Gurevičienė, Sigutis Jundulas, Metas 

Ražinskas.  

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo direktorius Evaldas 

Ulevičius informavo, kad nuo 2022 m. vasario 26 d. nedirbs šioje įstaigoje ir nedalyvaus Partnerių 

grupės veikloje. 

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

administracijos ekspertė Agnė Norutė. 

Posėdyje dalyvavo 7 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 Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos partnerių grupės pirmininko 

išrinkimo; 

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

pakeitimo;  

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

įgyvendinimo ataskaitos; 

4. Informacija dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2021–2030 metams rengimo. 

 

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 Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos partnerių grupės 

pirmininko išrinkimo. 

Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad 

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

 
1 Patvirtintas Marijampolės regiono plėtros tarybos steigiamojo susirinkimo 2020 m. lapkričio 17 d. sprendimu Nr. 3 
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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 Reglamento 125 punktu, Partnerių 

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

Partnerių grupėje atstovaujamų interesų grupių atstovų rotaciniu susitarimo principu. Taip pat Jurgita 

Mitrulevičienė pabrėžė, kad Reglamente nėra numatyta apribojimų dėl kadencijų skaičiaus. 

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. 

Pristačius klausimą, Jurgita Mitrulevičienė siūlė teikti kandidatūras į Partnerių grupės 

pirmininko pareigas. Darius Cinaitis pasiūlė, kad Partnerių grupei ir toliau vadovautų Raimonda 

Bogužaitė. Šiam siūlymui pritarė ir Aidas Vaišnora. Kandidatė sutiko ir bendru sutarimu jos 

kandidatūrai pritarta. 

              NUTARTA. Partnerių grupės pirmininku šešerių mėnesių laikotarpiui išrinkti – Raimondą 

Bogužaitę. 

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

metams pakeitimo. 

Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė 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: 

Šakių rajono savivaldybės administracija yra kreipusis į Tarybą, prašant pakeisti MRPP. 

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

gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ (163.611,72 eurų), prašoma 163.611,00 eurų padidinti ES fondų 

lėšų dalį Šakių rajono savivaldybės administracijos įgyvendinamiems projektams „Lukšių 

gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ (114.220,96 Eur)  ir „Kudirkos Naumiesčio gyvenamosios 

vietovės atnaujinimas“ (49.390,04 Eur), nes išaugus rangos darbų kainoms reikalingas papildomas 

finansavimas. Atsižvelgiant į tai tikslinami MRPP projektai Nr. 2.2.2.1.2 „Lukšių gyvenamosios 

vietovės atnaujinimas“ ir Nr. 2.2.2.1.3 „Kudirkos Naumiesčio gyvenamosios vietovės atnaujinimas“. 

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“. 

 

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

metams įgyvendinimo ataskaitos. 

Pranešėja – Tarybos administracijos ekspertė Agnė Norutė informavo, kad vadovaujantis 

Regioninės plėtros įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 2 punktu, regiono plėtros tarybos kolegija tvirtina 

regiono plėtros plano įgyvendinimo ataskaitas. Vadovaujantis Regioninės plėtros įstatymo 23 

straipsnio 11 dalies 1 punktu, Partnerių grupė svarsto regiono plėtros plano įgyvendinimo ataskaitų 

projektus ir dėl šių dokumentų teikia išvadas regiono plėtros tarybos kolegijai. Atsižvelgiant į tai, 

Partnerių grupei teikiamas svarstyti Marijampolės regiono plėtros tarybos sprendimo „Dėl 

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

projektas išvadai suformuluoti. Agnė Norutė paaiškino, kad ataskaitoje, rengiamoje pagal Regionų 
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plėtros planų rengimo metodika2 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 ir regioninės svarbos projektų įgyvendinimo 

pažangą. Agnė Norutė akcentavo, kad į MRPP įtraukti 107 projektai, finansuoti pagal ES fondų 

investicijų veiksmų programą. Iš jų 68 projektai baigti įgyvendinti, projektų sutartimis paskirta 

41.520.764,23 eurai ES fondų lėšų, išmokėta 35.212.378,69 eurai, tai sudaro 84,81 proc. visų 

sutartimis paskirtų ES fondų lėšų. Taip pat įgyvendinamas 1 regioninės svarbos projektas bei 33 

projektai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių 

mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, 

kraštovaizdį“. Iš jų 26 projektai baigti įgyvendinti. Pagal šią priemonę suplanuota 3.892.238 eurų ES 

fondų lėšų, išmokėta 3.283.561 eurų. 

Posėdžio pirmininkė R. Bogužaitė pasiūlė teikti išvadą Tarybos kolegijai – pritarti sprendimo 

projektui „Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams įgyvendinimo ataskaitos 

patvirtinimo“. 

Partnerių grupės nariai bendru sutarimu pritarė pasiūlytos išvados pateikimui. 

 NUTARTA. Teikti išvadą Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijai – pritarti 

sprendimo projektui „Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams įgyvendinimo 

ataskaitos patvirtinimo“. 

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

rengimo. 

Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė pristatė Marijampolės 

regiono plėtros plano 2021–2030 metams rengimo eigą. Ji teigė, kad keitėsi strateginio valdymo 

sistema ir iki šiol nepatvirtinta Regionų plėtros programa (toliau – RPP). Pranešėja informavo apie 

RPP projekte regionams numatytas regioninių pažangos lėšas pagal regionus, apie preliminarias 

ministerijų veiklas bei esamą situaciją ir artimiausias veiklas. Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad 

iki 2022 m. kovo 3 d. savivaldybių administracijos turėtų pateikti preliminarią informaciją apie 

planuojamus įgyvendinti projektus. Per 2022 metus taip pat planuojama parengti 1 pažangos 

priemonę (pridedamos skaidrės, Priedas Nr.1.). Posėdžio pirmininkė R. Bogužaitė skatino visus 

Partnerių grupės narius aktyviau įsitraukti į Marijampolės regiono plėtros plano 2021–2030 metams 

rengimo procesą, kad būtų galima pareikšti ekspertinę nuomonę.  

Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad 2022 m. kovo 16 d. 

9 val. planuojamas Marijampolės regiono plėtros tarybos Kolegijos posėdis. Dalyvauti posėdyje 

prisijungimo nuoroda bus išsiunčiama ir Partnerių grupės nariams. 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                            Raimonda Bogužaitė 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                    Kristina Jakavonienė 

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

metodikos patvirtinimo“ 


