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Posėdis įvyko 2015-04-01 Vilkaviškio rajono savivaldybėje. 

Posėdžio pirmininkas – Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas Algis Žvaliauskas. 

Posėdžio sekretorė – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Marijampolės apskrities skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausioji specialistė Agnė Norutė. 

Dalyvavo: Marijampolės regiono plėtros tarybos (toliau – Tarybos) nariai (sąrašas pridedamas, 

1 priedas) ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas, 2 priedas). 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl tikslinių teritorijų išskyrimo iš gyvenamųjų vietovių grupės, apimančios mažuosius 

miestus ir kaimo vietoves (nuo 1 iki 6 tūkst. gyventojų, išskyrus savivaldybių centrus), kriterijų 

nustatymo.  

2. Dėl tikslinių teritorijų išskyrimo iš gyvenamųjų vietovių grupės, apimančios mažuosius 

miestus ir kaimo vietoves (nuo 1 iki 6 tūkst. gyventojų, išskyrus savivaldybių centrus).  

3. Dėl Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos projekto. 

4. Dėl valstybinės reikšmės kelių, esančių kaimo gyvenamosiose vietovėse iki 1000 gyventojų ir 

skirtų vietiniam susisiekimui, rekonstravimo. 

5. Kita informacija. 

Posėdyje dalyvavo 10 Tarybos narių. Kvorumas yra. 

Posėdžio pirmininkas Algis Žvaliauskas supažindino su posėdžio darbotvarke. Už pasiūlytą 

darbotvarkę Tarybos nariai balsavo visais balsais. 

1. SVARSTYTA. Dėl tikslinių teritorijų išskyrimo iš gyvenamųjų vietovių grupės, apimančios 

mažuosius miestus ir kaimo vietoves (nuo 1 iki 6 tūkst. gyventojų, išskyrus savivaldybių centrus), 

kriterijų nustatymo.  

Pranešėjas – Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius pristatydamas klausimą Tarybos posėdžio 

dalyvius informavo, kad Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 

metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių 13.5. punktu 

Regioninės plėtros departamentui pavesta parengti pasiūlymus dėl tikslinių teritorijų išskyrimo iš 

gyvenamųjų vietovių grupės, apimančios mažuosius miestus ir kaimo vietoves (nuo 1 iki 6 tūkst. 

gyventojų, išskyrus savivaldybių centrus), kriterijų (toliau – tikslinių teritorijų išskyrimo kriterijai). 

Taisyklių 11.4. punktu regionų plėtros tarybos įpareigotos nustatyti tikslinių teritorijų išskyrimo 

kriterijus, atsižvelgiant į vidaus reikalų ministro patvirtintus tikslinių teritorijų išskyrimo principus, 

būdingiausias socialines, ekonomines, demografines problemas, teritorijų potencialą ir specifinius 

regiono iššūkius.  

E. Ulevičius priminė, kad Taryba 2014 m. lapkričio 7 d. vykusiame posėdyje apsvarstė Skyriaus 

pateiktus pasiūlymus dėl tikslinių teritorijų išskyrimo kriterijų ir, vadovaudamasi Taisyklių 11.4 

punktu, 2014 m. lapkričio 12 d. raštu Nr. 51/8MT-64 pateikė Vidaus reikalų ministerijai derinti tikslinių 

teritorijų išskyrimo kriterijų „Darbingo amžiaus gyventojų dalis pagal 2011 m. surašymo duomenis, 

palyginant su šalies darbingo amžiaus gyventojų dalimi“. 2014 m. gruodžio 12 d. buvo gautas Vidaus 

reikalų ministerijos raštas Nr. 1D-9057(22) „Dėl tikslinių teritorijų išskyrimo kriterijų derinimo“, 

kuriame nurodoma, kad Tarybos pasiūlytas kriterijus taisytinas atsižvelgiant į 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos nuostatas ir tikslinių teritorijų išskyrimo 
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principus. Atsižvelgiant į minėtame rašte pateiktas pastabas bei pasiūlymus, pakoreguota tikslinių 

teritorijų išskyrimo kriterijai ir parengtas sprendimo projektas „Dėl tikslinių teritorijų Marijampolės 

regione išskyrimo iš gyvenamųjų vietovių grupės, apimančios mažuosius miestus ir kaimo vietoves 

(nuo 1 iki 6 tūkst. gyventojų, išskyrus savivaldybių centrus), kriterijų nustatymo“, kuris, Tarybai 

pritarus 2015 m. vasario 13 d. vykusiame posėdyje, Tarybos 2015 m. vasario 13 d. raštu Nr. 51/8MT-7 

buvo pateiktas pakartotinai derinti Vidaus reikalų ministerijai.  

Pranešėjas informavo, kad Vidaus reikalų ministerija 2015 m. kovo 30 d. raštu Nr. 1D-3298(22) 

„Dėl tikslinių teritorijų išskyrimo kriterijų derinimo“, informavo, kad Tarybos 2015 m. vasario 13 d. 

raštu Nr. 51/8MT-7 teiktas derinti sprendimo projektas „Dėl tikslinių teritorijų Marijampolės regione 

išskyrimo iš gyvenamųjų vietovių grupės, apimančios mažuosius miestus ir kaimo vietoves (nuo 1 iki 6 

tūkst. gyventojų, išskyrus savivaldybių centrus), kriterijų nustatymo“ yra iš esmės tinkamas, tačiau 

pateikta keletas pastabų. Atsižvelgiant į tai, buvo pakoreguotas sprendimo projektas „Dėl tikslinių 

teritorijų Marijampolės regione išskyrimo iš gyvenamųjų vietovių grupės, apimančios mažuosius 

miestus ir kaimo vietoves (nuo 1 iki 6 tūkst. gyventojų, išskyrus savivaldybių centrus), kriterijų 

nustatymo“, kuris Tarybos nariams buvo išsiųstas elektroniniu paštu. 

Pateiktu sprendimo projektu siūloma:  

1. Nustatyti tikslinių teritorijų Marijampolės regione išskyrimo iš gyvenamųjų vietovių grupės, 

apimančios mažuosius miestus ir kaimo vietoves (nuo 1 iki 6 tūkst. gyventojų, išskyrus savivaldybių 

centrus) kriterijų – darbingo amžiaus gyventojų, gaunančių darbo užmokestį, dalis, gyvenamojoje 

vietovėje, mažesnė už šalies vidurkį (2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenimis). 

2. Išskiriant tikslines teritorijas, 1 punktu nustatytą kriterijų taikyti vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1V-655 „Dėl tikslinių teritorijų 

išskyrimo iš gyvenamųjų vietovių grupės, apimančios mažuosius miestus ir kaimo vietoves, turinčius 

nuo 1 iki 6 tūkstančių gyventojų, išskyrus savivaldybių centrus, principų“ 1.4 punkte išdėstytais 

koncentravimo principo reikalavimais ir atsižvelgiant į Marijampolės regionui priemonei, skirtai 

kompleksiškai atnaujinti 1–6 tūkst. gyventojų turinčių miestų (išskyrus savivaldybių centrus), miestelių 

ir kaimų bendruomeninę ir viešąją infrastruktūrą, skirtą Europos Sąjungos fondų lėšų limitą, 1 punkte 

nustatytą kriterijų atitinkančias gyvenamąsias vietoves išdėstant darbingo amžiaus gyventojų, 

gaunančių darbo užmokestį, dalies didėjimo (rodiklio gerėjimo) tvarka. 

Tarybos nariai visais balsais pritarė parengtam sprendimo projektui. 

NUTARTA. Priimti sprendimą 51/8S-5 „Dėl tikslinių teritorijų Marijampolės regione išskyrimo 

iš gyvenamųjų vietovių grupės, apimančios mažuosius miestus ir kaimo vietoves (nuo 1 iki 6 tūkst. 

gyventojų, išskyrus savivaldybių centrus), kriterijų nustatymo“. 

2. SVARSTYTA. Dėl tikslinių teritorijų išskyrimo iš gyvenamųjų vietovių grupės, apimančios 

mažuosius miestus ir kaimo vietoves (nuo 1 iki 6 tūkst. gyventojų, išskyrus savivaldybių centrus). 

Pranešėjas – Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius akcentavo, kad Regioninės plėtros įstatymo 15 

straipsnio 7 dalies 12 punktu regionų plėtros taryboms pavesta nustatyti tikslinių teritorijų išskyrimo 

kriterijus bei pagal juos išskirti ir tikslines teritorijas. Jis informavo, kad tikslinių teritorijų išskyrimo 

principai nustatyti Vidaus reikalų ministro 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1V-655 „Dėl tikslinių 

teritorijų išskyrimo iš gyvenamųjų vietovių grupės, apimančios mažuosius miestus ir kaimo vietoves, 

turinčius nuo 1 iki 6 tūkstančių gyventojų, išskyrus savivaldybių centrus, principų“. Atsižvelgiant į 

teritorinės aprėpties principą, tiksline teritorija gali būti pripažinta gyvenamoji vietovė (kaimas, 

miestelis arba miestas), nesanti savivaldybės centru, kurioje pagal Lietuvos statistikos departamento 

paskelbtą 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo informaciją gyveno nuo 1 iki 6 tūkstančių 

gyventojų. E. Ulevičius paaiškino, kad tikslinėmis teritorijomis, atitinkančiomis teritorinės aprėpties 

principą, Marijampolės regione galėtų būti pripažintos šios gyvenamosios vietovės: Mokolai 

(Marijampolės savivaldybė), Gelgaudiškis, Kudirkos Naumiestis, Lukšiai (Šakių rajono savivaldybė), 

Kybartai, Pilviškiai bei Virbalis (Vilkaviškio rajono savivaldybė).  

Atsižvelgiant į pirmuoju posėdžio darbotvarkės klausimu priimtu sprendimu Nr. 51/8S-5 „Dėl 

tikslinių teritorijų Marijampolės regione išskyrimo iš gyvenamųjų vietovių grupės, apimančios 

mažuosius miestus ir kaimo vietoves (nuo 1 iki 6 tūkst. gyventojų, išskyrus savivaldybių centrus), 

kriterijų nustatymo“ patvirtintą kriterijų, teikiamame tvirtinti sprendimo projekte išskiriamos šios 

tikslinės teritorijos, išvardijant jas rodiklio gerėjimo tvarka: 

1. Kybartai; 

2. Virbalis; 
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3. Kudirkos Naumiestis; 

4. Pilviškiai; 

5. Gelgaudiškis; 

6. Lukšiai; 

7. Mokolai. 

Tarybos narys Valdas Tumelis pasiteiravo, ar nustatant galimas 2014–2020 metų ES 

struktūrinių fondų lėšas išskirtoms tikslinėms teritorijoms, paramos dydis bus apskaičiuojamas 

atsižvelgiant ir įvertinant 2007–2013 metais gautą ES paramą. E. Ulevičius paaiškino, kad įgyvendinant 

koncentravimo principą, teikiamu sprendimo projektu siūloma išskirti tikslines teritorijas, atsižvelgiant 

į preliminarią ES struktūrinių fondų lėšų kvotą Marijampolės regionui bei paramos koncentravimo 

reikalavimus dėl minimalių bei maksimalių Europos Sąjungos finansinės paramos sumų. Jis akcentavo, 

kad sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Vidaus reikalų ministerijos 2014 m. spalio 14 d. rašte 

Nr. 1D-7203(22) nurodyta ES struktūrinių fondų lėšų kvota Marijampolės regionui pagal numatomą 

įgyvendinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto 

„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 

„Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ (13.658.000,00 Lt, t. y. 3.955.630,21 eurų) bei informacija 

apie jau atliktas investicijas galimose tikslinėse teritorijose 2007–2013 m. laikotarpiu pagal Vidaus 

reikalų ministerijos administruotą priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo 

vietovėse sudarymas“. E. Ulevičius paaiškino, kad preliminarus investicijų dydis galimose tikslinėse 

teritorijose paskaičiuotas, įvertinus minėtose teritorijose įgyvendintiems projektams skirtos paramos 

dydį (pridedama, 3 priedas). 

Tarybos nariai sprendimo projektą patvirtino: 9 – „už“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą 51/8S-6 „Dėl tikslinių teritorijų išskyrimo iš gyvenamųjų 

vietovių grupės, apimančios mažuosius miestus ir kaimo vietoves (nuo 1 iki 6 tūkst. gyventojų, išskyrus 

savivaldybių centrus)“. 

3. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos projekto.  

Pranešėjas – Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Regioninės 

politikos strateginio koordinavimo skyriaus vedėjas Gediminas Česonis pristatė Marijampolės regiono 

integruotos teritorijų vystymo programos (toliau – ITVP) projektą (pridedama, 4 priedas), atkreipė 

dėmesį, kad projektui galima pritarti su nurodytomis pastabomis, kadangi nėra patvirtintų projektų 

finansavimo sąlygų aprašų ir nustatytų ES fondų lėšų limitų regionui, todėl galutinai nebaigtas veiksmų 

derinimo procesas su šakinėmis ministerijomis. 

Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius pristatė Marijampolės regiono ITVP rengimo ir derinimo 

eigą (pridedama, 5 priedas). E. Ulevičius informavo, kad ITVP projektas parengtas vadovaujantis 

Vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V-480 „Dėl Integruotų teritorijų vystymo 

programų rengimo ir įgyvendinimo gairių patvirtinimo“ patvirtintomis Integruotų teritorijų vystymo 

programų rengimo ir įgyvendinimo gairėmis (toliau – Gairės). ITVP projektą rengė savivaldybių 

administracijos, techninę pagalbą teikė Skyrius. Skyriaus vedėjas akcentavo, kad savivaldybių 

administracijos tiesiogiai derino Marijampolės regiono ITVP projekto dalis su šakinėmis 

ministerijomis. Atsižvelgiant į gautas pastabas, Marijampolės regiono ITVP projektas buvo koreguotas 

bei derintas su Vidaus reikalų ministerija. Vidaus reikalų ministerijos 2015 m. kovo 17 d. rašte Nr. 1D-

2891(22) „Dėl Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos“ nurodoma, kad 

Marijampolės regiono ITVP projektas „iš esmės atitinka Partnerystės sutarties ir Integruotų teritorijų 

vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių, patvirtintų vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 

11 d. įsakymu Nr. 1V-480, reikalavimus ir gali būti teikiamas pritarti savivaldybių taryboms ir gauti 

regiono plėtros tarybos išvadai“. 

E. Ulevičius posėdžio dalyviams priminė, kad vadovaujantis Gairių 23 punktu, regiono plėtros 

taryba pagal kompetenciją svarsto programos projektą ir teikia išvadas ir pasiūlymus Vidaus reikalų 

ministerijai dėl siūlomų atrinkti veiksmų atitikties regiono plėtros plano prioritetams, tikslams ir 

uždaviniams.  

Sprendimo projektu „Dėl Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos 

projekto“ siūloma: 

1. Pritarti Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos projektui; 
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2. Pripažinti, kad programos projekte siūlomi regionų projektų planavimo būdu atrinkti 

veiksmai atitinka Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 m. prioritetams, tikslams ir 

uždaviniams. 

Tarybos nariai sprendimo projektą patvirtino: 9 – „už“, 1 – „susilaikęs“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą 51/8S-7 „Dėl Marijampolės regiono integruotos teritorijų 

vystymo programos projekto“. 

4. SVARSTYTA. Dėl valstybinės reikšmės kelių, esančių kaimo gyvenamosiose vietovėse iki 

1000 gyventojų ir skirtų vietiniam susisiekimui, rekonstravimo. 

Tarybos pirmininkas Algis Žvaliauskas informavo, kad į Tarybą kreipėsi Lietuvos automobilių 

kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – LAKD), informuodama apie planuojamą 

valstybinės reikšmės kelių, esančių kaimo gyvenamosiose vietovėse iki 1000 gyventojų ir skirtų 

vietiniam susisiekimui, rekonstravimą ir prašydama patvirtinti, kad LAKD numatomi įgyvendinti 

valstybinės reikšmės kelių rekonstravimo projektai atitinka regiono plėtros planą. 

Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius informavo, kad LAKD numatomas vykdyti projektas, kurio 

metu bus rekonstruojami atrinkti Marijampolės regiono objektai (žvyrkeliai), atitinka Marijampolės 

regiono plėtros planą 2014–2020 metams (toliau – Planas). Numatomi vykdyti projektai prisidės prie 

Plane numatyto 2 prioriteto „Ekonomikos skatinimas“ 2.01. tikslo „Sukurti tvarią, tolygią ir efektyvią 

ekonominę infrastruktūrą“ 2.01.02. uždavinio „Plėtoti modernią transporto infrastruktūrą ir darnų 

judumą“ 2.01.02.03. priemonės „Modernizuoti kelių ir geležinkelių infrastruktūrą“ ir 2.01.02.04. 

„Vystyti aplinką tausojančią ir eismo saugą didinančią infrastruktūrą“ įgyvendinimo bei 2.02. tikslo 

„Didinti teritorinę sanglaudą regionuose“ 2.02.02. uždavinio „Gerinti kaimo vietovių gyvenamąją 

aplinką (kompleksinis kaimo vietovių vystymas ir plėtra) 2.02.02.02. priemonės „Remti kaimo 

atnaujinimą ir plėtrą – atnaujinti mažiau kaip 1 tūkst. gyventojų turinčių miestų, miestelių ir kaimų (iki 

1 tūkst. gyv.) viešąją infrastruktūrą (taikant kaimo plėtros politikos priemones)“ įgyvendinimo. 

Tarybos nariai balsavo dėl LAKD numatomų įgyvendinti valstybinės reikšmės kelių 

rekonstravimo projektų atitikimo Planui: 9 – „už“, 1 – „susilaikęs“. 

NUTARTA. Patvirtinti, kad Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 

numatomi įgyvendinti valstybinės reikšmės kelių, esančių kaimo gyvenamosiose vietovėse iki 1000 

gyventojų ir skirtų vietiniam susisiekimui, rekonstravimo projektai atitinka Marijampolės regiono 

plėtros planą 2014–2020 metams. 

5. SVARSTYTA. Kita informacija. 

Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius trumpai pristatė 2007–2013 m. finansavimo laikotarpio 

projektų įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo situaciją regione (pridedama, 6 priedas), palyginant ją su 

visos šalies rezultatais. Marijampolės regionas yra pirmoje vietoje Lietuvoje pagal įgyvendinamiems 

projektams išmokėtų lėšų dalį. Iš viso 2007–2013 metų laikotarpiu Marijampolės regione įgyvendinami 

152 Tarybos atrinkti regioniniai projektai, iš jų 132 baigti įgyvendinti, projektams išmokėta 98,55 proc. 

suplanuotų lėšų. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas 

 

 

Algis Žvaliauskas 

Posėdžio sekretorė Agnė Norutė 

 


