
 

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

 

 

 

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS KOLEGIJOS PARTNERIŲ GRUPĖS 

8-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
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Marijampolė 

 

Posėdis vyko 2022 m. gruodžio 8 d. vaizdo konferencijos būdu. 

Posėdžio pradžia – 13.00 val. Posėdžio pabaiga – 14.00 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): 

Raimonda Bogužaitė, Adolfina Blauzdžiūnienė, Darius Cinaitis, Roma Dėdynienė, 

Gražvydas Juodišius, Lina Kružinauskienė, Daiva Kvedaraitė, Aidas Vaišnora, Giedrė Volf. 

Nedalyvavo: Partnerių grupės nariai: 

Algirdas Ališauskas,  Sigutis Jundulas, Tadas Račius, Metas Ražinskas. 

Kiti dalyviai ir pranešėjai: Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė.  

Posėdyje dalyvavo 9 iš 13 Partnerių grupės narių.  

Posėdžio pirmininkė Raimonda Bogužaitė pristatė darbotvarkę. Bendru sutarimu pasiūlytai 

darbotvarkei pritarta. 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 m. pakeitimo. 

2. Dėl 2022–2030 m. Marijampolės regiono plėtros plano projekto. 

3. Informacija dėl siūlymų teikimo dėl 2023 m. mokinių priėmimo į Marijampolės 

profesinio rengimo centrą. 

 

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

metams pakeitimo. 

           Pagal Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos darbo reglamentą 1  (toliau – 

Reglamento) 125 punktą, posėdis yra teisėtas, kadangi jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų 

Partnerių grupės narių ir posėdyje atstovaujama kiekviena iš interesų grupių. Vadovaujantis 

Reglamento 126 punktu, Partnerių grupė išvadą teikia bendru narių sutarimu. 

Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė J. 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 įgyvendina projektą „Šakių rajono savivaldybės 

socialinio būsto fondo plėtra“, kuriame numatyta įsigyti 23 vnt. gyvenamųjų būstų. Šiuo metu jau 

nupirkta 21 vnt. Iki projekto įgyvendinimo rezultatų pasiekimo trūksta 2 vnt. Nuo 2016 m., kai 

projektas buvo pradėtas įgyvendintas, butų kainos labai pasikeitė ir šiai dienai projekto vykdytojui 

trūksta 35.000,00 Eur. Įvertinus tai, kad regione pagal šią priemonę yra sutaupyta 233.210,43 Eur 

lėšų, MRPP tikslinamos šio projekto  finansavimo šaltinių sumos (padidinat ES lėšų sumą 29.753,82 

Eur, bendrą projekto vertę 35.000,00 Eur), rodiklis ir įgyvendinimo pabaigos terminas. Taip pat 

 
1 Patvirtintas Marijampolės regiono plėtros tarybos steigiamojo susirinkimo 2020 m. lapkričio 17 d. sprendimu Nr. 3 „Dėl 

Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos darbo reglamento patvirtinimo“ (Marijampolės regiono plėtros tarybos 

visuotinio dalyvių susirinkimo 2022 m. balandžio 12 d. sprendimo Nr.VDS-1 redakcija). 
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patikslinta Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos baigto įgyvendinti projekto ,,Vilkaviškio 

rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra“ finansavimo šaltinių sumos ir stebėsenos rodiklis. 

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 2022–2030 m. Marijampolės regiono plėtros plano projekto. 

Tarybos administracijos direktorė J. Mitrulevičienė pristatė Marijampolės regiono plėtros 

plano 2022–2030 m. (toliau – MRPP) rengimo reglamentavimą, paminėdama patvirtintą 2022–2030 

metų Regionų plėtros programą, 2021–2027 m. ES fondų investicijų programą, Švietimo mokslo ir 

sporto ministerijos patvirtintas pirmąsias regioninių pažangos priemonių gaires ir Regiono plėtros 

plano pažangos priemonės pagrindimo aprašo formą. Ji informavo, kad kol kas nepatvirtinti 

Strateginio valdymo metodikos pakeitimai. J. Mitrulevičienė akcentavo, kad visi patvirtinti 

dokumentai buvo pagrindas rengiant naująjį MRPP. J. Mitrulevičienė dar kartą priminė numatytus 

limitus regionams ir preliminarias ES fondų lėšas pagal regionines pažangos priemones, 

akcentuodama kad naujuoju finansavimo laikotarpiu Marijampolės regionui skirta 132,15 mln. Eur 

ES fondų lėšų. Ji pristatė MRPP struktūrą, taip pat parengtos regioninės pažangos priemonės 

„Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Marijampolės regione“ (toliau – Regioninė 

švietimo pažangos priemonė) projektą. J. Mitrulevičienė pateikė informaciją apie MRPP projekte 

pateiktą regiono pažangos priemonių suvestinę, kurioje matosi savivaldybių pateikti ir susisteminti 

lėšų poreikiai pagal planuojamas įgyvendinti priemones. J. Mitrulevičienė išsamiau pristatė pagal 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintas gaires rengtą Regioninę švietimo pažangos 

priemonę, t. y., regiono problematiką švietimo srityje, planuojamus regione įgyvendinti projektus ir 

įstaigas, kurioms numatomos investicijos. Ji akcentavo, kad pagal Regioninę švietimo pažangos 

priemonę suplanuota 15 projektų, į kuriuos įtrauktos 39 ugdymo įstaigos, numatant investuoti 9,5 

mln. Eur. Tarybos administracijos direktorė J. Mitrulevičienė informavo, kad parengtas MRPP 

projektas 2022 m. gruodžio 21 d. bus teikiamas Kolegijai, kuri nuspręs dėl MRPP projekto teikimo 

derinti/vertinti Vidaus reikalų ministerijai ir kitoms institucijoms. Pristatydama ateities planus, 

susijusius su MPPP rengimu, J. Mitrulevičienė akcentavo, kad 2023 m. I ketvirtį planuojama 

patvirtinti MRPP bent su viena pažangos priemone, o vėliau rengti kitas pažangos priemones pagal 

patvirtintas finansavimo gaires. (Pridedamos skaidrės, Priedas Nr. 1).  

Partnerių grupės narė A. Blauzdžiūnienė pasiteiravo, ar nenumatoma naujuoju finansavimo 

laikotarpiu skirti lėšų nakvynės namams ir pirtims regionuose įrengti. J. Mitrulevičienė atsakydama 

paaiškino, kad Investicijų programoje yra numatyta nestacionarių paslaugų plėtra, numatant tokias 

veiklas kaip dienos centrų, nakvynės namų, iš įkalinimo įstaigų grįžusių asmenų namų ir kt. steigimą. 

Taip pat Partnerių grupės narys D. Cinaitis papildydamas teigė, kad Marijampolėje numatoma plėsti 

nakvynės namus, tačiau kol nėra finansavimo gairių sudėtinga planuoti konkrečias veiklas. Posėdžio 

pirmininkė R. Bogužaitė išreiškė pasiūlymą, kad Partnerių grupei būtų aktualu susipažinti ir su 

regioninių pažangos priemonių rengimo stadijomis, kuomet jau aiškūs konkretūs savivaldybių 

projektai, kad būtų galima teikti pastabas. 

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 pritarti parengtam 2022–2030 m. 

Marijampolės regiono plėtros plano projektui ir siūlyti Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijai 

teikti 2022–2030 m. Marijampolės regiono plėtros plano projektą vertinti Vidaus reikalų ministerijai 

bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. 

Partnerių grupės nariai bendru sutarimu pritarė pasiūlytos išvados pateikimui. 

  

3. SVARSTYTA. Informacija dėl siūlymų teikimo dėl 2023 m. mokinių priėmimo į 

Marijampolės profesinio rengimo centrą. 
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Tarybos administracijos direktorė J. Mitrulevičienė informavo, kad Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija (toliau – Ministerija) 2022 m. lapkričio 30 d. raštu Nr. SR-4589 „Dėl 2023 metų 

priėmimo į regiono profesinio mokymo įstaigas“ kreipėsi į Marijampolės regiono plėtros tarybą, 

informuodama, kad Ministerija, planuodama 2023 metų priėmimą į profesinio mokymo įstaigas, 

rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 2023 metais priimamų į profesinio mokymo 

įstaigas mokinių preliminaraus skaičiaus“ projektą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos profesinio 

mokymo įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, prašoma iki 2022 m. gruodžio 23 d. pateikti pasiūlymus dėl 

2023 metų priėmimo į regiono profesinio mokymo įstaigas, atsižvelgus į regiono savivaldybių ūkinės 

ir socialinės plėtros poreikius. Partnerių grupės narys Marijampolės profesinio rengimo centro 

direktorius Gražvydas Juodišius pristatė esamą Marijampolės profesinio rengimo centro situaciją, 

akcentuodamas, kad ankstesniais metais stojančiųjų planai buvo įgyvendinti pilnai. Jis informavo, 

kad 2023 m. Marijampolės profesinio rengimo centro planuojamas stojančiųjų skaičius – 1269 

mokiniai. Kaip pačias populiariausias specialybes, jis įvardino inžinerijos, architektūros ir statybos, 

gamybos ir perdirbimo, taip pat transporto paslaugų sektoriaus. 

Atsižvelgiant į tai, kad partnerių grupė gali svarstyti bet kurį kolegijoje svarstomą klausimą 

ir teikti dėl jo nuomonę kolegijai, Posėdžio pirmininkė R. Bogužaitė kvietė Partnerių grupės narius 

teikti pastabas dėl šio klausimo. Partnerių grupės nariai pastabų neturėjo ir pritarė pateiktai 

informacijai. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                  Raimonda Bogužaitė 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                    Kristina Jakavonienė 


