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Susirinkimas įvyko 2012-08-03 Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos Marijampolės apskrities skyriuje. 
Susirinkimo pirmininkas – Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas Algis 

Žvaliauskas. 
Susirinkimo sekretorė – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Marijampolės apskrities skyriaus vyr. specialistė Jurgita Pačkauskaitė. 
Dalyvavo: Savivaldybių administracijų vadovai, atsakingi už investicijų planavimą bei 

savivaldybių investicinių skyrių vedėjai ir specialistai (sąrašas pridedamas, 1 priedas). 
DARBOTVARKĖ: 
1. Dėl investicijų poreikio 2014–2020 metams planavimo.  
2. Kita informacija. 
1. SVARSTYTA. Dėl investicijų poreikio 2014–2020 metams planavimo.  
Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas Algis Žvaliauskas informavo, kad darbinis 

susirinkimas organizuotas, atsižvelgiant į Vidaus reikalų ministerijos 2012 m. liepos 25 d. raštą Nr. 
1D-5075(22), kuriame Regionų plėtros tarybų prašoma pateikti preliminarų lėšų poreikį 2014–2020 
metams pagal horizontaliajam prioritetui „Regionų plėtra“ įgyvendinti skiriamas preliminarias 
priemonių grupes. Susirinkimo tikslas – aptarti galimas priemonių veiklas, išsiaiškinti kurios 
priemonės yra aktualios Marijampolės regiono plėtrai 2014-2020 metais. 

Pranešėja – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės 
apskrities skyriaus vyr. specialistė Jurgita Pačkauskaitė informavo, kad 2014–2020 metų laikotarpio 
ES paramą reglamentuos šiuo metu rengiama Nacionalinės pažangos programa, kurią Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė planuoja patvirtinti šį rudenį. „Regioninė plėtra“ yra horizontalus 
Nacionalinės pažangos programos prioritetas, kuriam įgyvendinti Vidaus reikalų ministerija rengia 
tarpinstitucinį veiklos planą. Todėl reikalingi duomenys apie savivaldybių investicijų poreikį.  

Remiantis Vidaus reikalų ministro patvirtinta Regionų plėtros planų rengimo metodika, 
Vyriausybės patvirtintą Nacionalinės pažangos programą turės atitikti Marijampolės regiono plėtros 
planas 2014-2020 metams, kuris yra pradėtas rengti. Todėl informacija apie savivaldybių investicijų 
poreikį aktuali rengiant Marijampolės regiono plėtros planą 2014–2020 metams ir nustatant regiono 
investicines priemones. Pranešėja atkreipė dėmesį, kad atsakingas savivaldybių administracijų lėšų 
poreikio planavimas ir tinkamas Marijampolės regiono plėtros plano 2014-2020 metams parengimas 
padidins galimybes gauti finansavimą suplanuotų priemonių įgyvendinimui. 

Pranešėja pristatė Nacionalinės pažangos programos įgyvendinimo etapus, atkreipė dėmesį, 
kokie uždaviniai tenka regionams, detalizavo programos kryptis, prioritetus ir pasiūlė peržiūrėti 
kiekvieną prioritetui „Regioninė plėtra“ įgyvendinti skiriamą  priemonę, aptarti kokios galėtų būti 
vykdomos veiklos, kurios priemonės yra 2013–2017 metų finansavimo laikotarpio priemonių tęsinys, 
pasitarti kurių priemonių įgyvendinimas regionui būtų ypatingai svarbus. 

 
 



2 
 

Tarybos pirmininkas Algis Žvaliauskas apžvelgdamas priemones komentavo, kokios veiklos 
galėtų būti vykdomos, įgyvendinant konkrečią priemonę, kiti susirinkimo dalyviai papildė galimų 
veiklų sąrašą. Pranešėja Jurgita Pačkauskaitė pateikdavo informaciją, kurią buvo gavusi dalyvaudama 
Vidaus reikalų ministerijos organizuotuose susitikimuose bei seminaruose su kitų ministerijų 
atstovais dėl Lietuvos Nacionalinės pažangos prioritetų 2014–2020 metų finansavimo periodui. 

Diskusijų metu buvo prieita išvados, kad Marijampolės regionui aktualios priemonės yra tos, 
kurios susijusios su miesto transporto sistema, kelių infrastruktūros modernizavimu, alternatyvių ir 
atsinaujinančių energijos išteklių gamyba ir naudojimu, savivaldybių centrų ir kaimiškų vietovių 
infrastruktūros tvarkymu, teritorijų planavimu. Taip pat svarbios naujai finansuotinos kryptys – 
kultūros ir švietimo įstaigų bei meno veiklas vykdančių įstaigų plėtojimo, kultūros paveldo objektų 
išsaugojimo, neformalaus ugdymo vystymo ir kitos. 

NUTARTA. 
Siekiant palengvinti lėšų poreikio 2014–2020 metams formų užpildymą, Regioninės plėtros 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės apskrities skyrius suformuos lenteles 
pagal kiekvieną priemonę ir pateiks savivaldybių administracijoms užpildyti. Užpildytas lenteles, 
kuriose būtų įrašyti priemonių aprašymai bei pateikti duomenys apie savivaldybių lėšų poreikį 
Marijampolės regiono plėtros tarybai reikia pateikti iki 2012 m. rugpjūčio 10 d. 

2. SVARSTYTA. Kita informacija. 
Pranešėja – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės 

apskrities skyriaus vyr. specialistė Jurgita Pačkauskaitė atkreipė dėmesį, kad Marijampolės regiono 
plėtros tarybos nariams buvo išsiųstas prašymas iki 2012 m. rugpjūčio 10 d. pateikti ir kitą 
informaciją – užpildyti Vidaus reikalų ministerijos klausimyną dėl tikslinių teritorijų išskyrimo 
kriterijų. Gauta informacija bus apibendrinta ir pateikta Vidaus reikalų ministerijai. 

 
 
Susirinkimo pirmininkas                                                                                     Algis Žvaliauskas 
 
 
Susirinkimo sekretorė                                                                                     Jurgita Pačkauskaitė 


