
 
 

REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 

MARIJAMPOLĖS APSKRITIES SKYRIUS 

 

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 32-OJO POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2017 m. liepos 18 d.  Nr. 51/8P- 51/8P-11 

Marijampolė 

 

Posėdis vyko 2017 m. liepos 14 d. Kazlų Rūdoje.  

Posėdžio pradžia – 10.00 val. Posėdžio pabaiga – 13.00 val. 

Posėdžio pirmininkas – Marijampolės regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) pirmininkas 

Metas Ražinskas. 

Posėdžio sekretorė – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Marijampolės apskrities skyriaus (toliau – Skyrius) vyr. specialistė Ingrida Venclovaitė. 

Dalyvavo: Tarybos nariai ir kt. (sąrašas pridedamas, priedas). 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 

Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo 

2. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 

Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo 

3. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 

Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo 

4. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams pakeitimo 

5. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 

Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo 

6. Dėl regionų specializacijos 

7. Lietuvos savivaldybių asociacijos informacija 

8. Informacija apie VšĮ Versli Lietuva teikiamas paslaugas regionams ir geriausių regionų 

bendradarbiavimo pavyzdžius 

9. Kiti klausimai 

Posėdyje dalyvavo 10 Tarybos narių. Kvorumas yra. 

Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas supažindino su posėdžio darbotvarkės projektu, į kurį 

įtrauktas 1 papildomas klausimas, lyginant su darbotvarkės projektu, siųstu prieš posėdį.  

Už pasiūlytą darbotvarkę su 1 papildomu klausimu 10 Tarybos narių balsavo „už“ , 0 – „prieš“, 

0 – „susilaikė“. 

1. SVARSTYTA. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ iš ES struktūrinių 

fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

Pranešėja – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės 

apskrities skyriaus (toliau – Skyrius) vedėja teigė, jog pagrindinė priežastis, kodėl  keičiamas priemonės 

Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ Marijampolės regiono projektų 

sąrašas, patvirtintas Marijampolės regiono plėtros tarybos 2017 m. balandžio 13 d. sprendimu Nr. 51/8S-

8 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos 

efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės 04.5.1-
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TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ yra, jog Marijampolės 

savivaldybės administracija 2017 m. birželio 9 d. raštu Nr. SA-5851 (10.112.E) kreipėsi į Marijampolės 

regiono plėtros tarybą, prašydama projektų sąraše nurodytą projekto „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas 

Marijampolėje“ (toliau – Projektas) paraiškos pateikimo terminą pakeisti iš 2017-10-30 į 2018-04-30, 

pateikdama Transporto investicijų direkcijos (toliau – Direkcija) raštą, kuriame išdėstytos pastabos dėl 

pareiškėjo pateikto derinti projekto viešųjų pirkimų grafiko.  

Direkcijos rašte nurodoma, kad Marijampolės savivaldybės administracija, vykdydama Projekto 

rangos darbų viešąjį pirkimą pagal viešųjų pirkimų grafike numatytas datas, negalės pateikti paraiškos 

laiku, todėl rekomenduoja kreiptis į Marijampolės regiono plėtros tarybą dėl paraiškos pateikimo 

termino nukėlimo. 

 Skyriaus vedėja J. Mitrulevičienė priminė, jog Susisiekimo ministro 2016 m. liepos 28 d. 

įsakymu Nr. 3-265(1.5 E) patvirtinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir 

naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo priemonės 04.5.1-TID-R-516  „Pėsčiųjų ir dviračių takų 

rekonstrukcija ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 28.2., 28.4. ir 28.5. 

papunkčiuose yra nustatyti reikalavimai, kad pareiškėjas turi būti iš anksto prieš viešąjį pirkimą 

suderinęs su įgyvendinančiąja institucija viešųjų pirkimų dokumentus ir įvykdęs Aprašo 13 punkte 

nurodytos veiklos viešųjų pirkimų procedūras ir turi būti parengęs projekto viešųjų pirkimų grafiką ir jį 

suderinęs su įgyvendinančiąja institucija.  

Atsižvelgiant į Aprašo nuostatas ir Marijampolės savivaldybės administracijos rašte pateiktą 

prašymą, siūloma keisti projektų sąrašą, nukeliant Marijampolės savivaldybės administracijos Projekto 

paraiškos pateikimo terminą iš 2017-10-30 į 2018-04-30. 

Skyrius 2017 m. birželio mėnesį baigė vertinti  projektinį  pasiūlymą ,,Pėsčiųjų tako įrengimas 

teritorijoje tarp Radastų ir Lauko g. Vilkaviškio mieste“,  patvirtinta jo vertinimo išvada. Jis yra įvertintas 

kaip atitinkantis visus keliamus reikalavimus. Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė priminė, kad 

regiono projektų sąrašas gali būti sudaromas kaupiamuoju būdu, t. y. regiono projektų sąrašas gali būti 

sudaromas ne visam pagal priemonę skirtam ES fondų lėšų regiono limitui iš karto, o dalimis, 

atsižvelgiant į projektų parengtumą.   

Atsižvelgiant į tai, buvo parengtas sprendimo projektas ,, Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų 

rekonstrukcija ir plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono 

projektų sąrašo pakeitimo“. 

Skyriaus vedėja regiono savivaldybių administracijų atstovams priminė, kad pagal paskelbtą 

kvietimą teikti projektinius pasiūlymus Marijampolės regiono projektų sąrašui sudaryti pagal priemonę 

Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ galutinė projektinių pasiūlymų 

pateikimo data – 2017 m. liepos 14 d. 

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, 10 Tarybos narių balsavo „už“ , 0 – 

„prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-20 ,,Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų 

rekonstrukcija ir plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono 

projektų sąrašo pakeitimo“. 

Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 201 ir 209 punktais, nustatančiais, kad regiono plėtros taryba gali 

iš anksto raštu įgyvendinančiajai institucijai pritarti arba nepritari įgyvendinant regiono projektus 

sutaupytų lėšų panaudojimui ir iš anksto raštu įgyvendinančiajai institucijai pritarti arba nepritari 

papildomam regiono projektų finansavimui, Marijampolės regiono plėtros taryba yra nusprendusi, esant 

poreikiui, dėl sutaupytų lėšų panaudojimo ir papildomo regiono projektų finansavimo, klausimą svarstyti 

atskirai kiekvienu konkrečiu atveju. 

2. SVARSTYTA. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ iš ES struktūrinių fondų 

lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo. 
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Pranešėja – Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, jog Skyrius 2017 m. balandžio 6 

d. raštu Nr. 51/8D-128 Marijampolės regiono savivaldybių administracijoms išsiuntė kvietimą teikti 

projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių 

potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-724 priemonę „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“  (toliau 

– Priemonė). Galutinė projektinių pasiūlymų pateikimo data – 2017 m. gegužės 2 d. (kai neprivaloma 

rengti investicijų projektą) ir 2017 m. gegužės 15 d. (kai privaloma rengti investicijų projektą). Buvo 

pateikti 5 projektiniai pasiūlymai dėl regiono projektų įgyvendinimo  pagal Priemonę (2 be investicijų 

projektų, 3 su investicijų projektais). 

2017 m. birželio 6 d. Marijampolės regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/8S-16 „Dėl 2014–

2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas 

ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 priemonę „Mokyklų 

tinklo efektyvumo didinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės 

regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas Marijampolės regiono projektų sąrašas Nr. 

09.1.3-CPVA-R-724-41 (toliau – Sąrašas), į kurį buvo įtraukti 2 projektiniai pasiūlymai, teikti be 

investicijų projektų, kurių vertinimas 2017 m. gegužės mėnesį buvo užbaigtas ir kurie atitiko visus 

keliamus reikalavimus. 

2017 m. birželio/liepos mėnesiais buvo baigtas 3 projektinių pasiūlymų, teiktų su investicijų 

projektais, vertinimas, patvirtintos jų vertinimo išvados. Jie yra įvertinti kaip atitinkantys visus keliamus 

reikalavimus. Dėl to siūloma papildyti Sąrašą, įtraukiant 3 naujus projektus: ,,Šakių rajono savivaldybės 

mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“, ,,Ugdymo kokybės gerinimas Marijampolės Rygiškių Jono 

gimnazijoje“ ir „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Vilkaviškio rajone“. 

Atsižvelgiant į tai, buvo parengtas sprendimo projektas ,, Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo 

didinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų 

sąrašo pakeitimo“. 

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, 10 Tarybos narių balsavo „už“ , 0 – 

„prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-21 ,,Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo 

didinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų 

sąrašo pakeitimo“. 

Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 201 ir 209 punktais, nustatančiais, kad regiono plėtros taryba gali 

iš anksto raštu įgyvendinančiajai institucijai pritarti arba nepritari įgyvendinant regiono projektus 

sutaupytų lėšų panaudojimui ir iš anksto raštu įgyvendinančiajai institucijai pritarti arba nepritari 

papildomam regiono projektų finansavimui, Marijampolės regiono plėtros taryba yra nusprendusi, esant 

poreikiui, dėl sutaupytų lėšų panaudojimo ir papildomo regiono projektų finansavimo, klausimą svarstyti 

atskirai kiekvienu konkrečiu atveju. 

3. SVARSTYTA.  Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

Pranešėja – Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, jog 2015 m. spalio 26 d. raštu Nr. 

51/8D-38 Marijampolės regiono savivaldybių administracijoms buvo išsiųstas kvietimas teikti 

projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje 

skatinimas“ priemonę 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ (toliau – Priemonė). 

2016 m. sausio 20 d. Marijampolės regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/8S-4 „Dėl 2014–

2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo 

ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonės 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ 

iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo 

patvirtinimo“ buvo patvirtintas Marijampolės regiono projektų sąrašas Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-41 
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(toliau – Sąrašas), į kurį buvo įtrauktas 1 projektinis pasiūlymas, kurio vertinimas 2016 m. sausio mėnesį 

buvo užbaigtas ir kuris atitiko visus keliamus reikalavimus. 

Skyrius 2017 m. birželio/liepos mėnesiais įvertino 3 projektinius pasiūlymus: ,,Kompleksinis 

Kalvarijos miesto centrinės dalies sutvarkymas“, ,,Kompleksiškai sutvarkyti J. Basanavičiaus aikštės 

viešąsias erdves“ ir ,,Vilkaviškio miesto rekreacinės teritorijos prie Šeimenos upės sukūrimas ir 

kompleksiškas prieigų sutvarkymas“. Vertinimo metu nustatyta, kad 3 minėti projektiniai pasiūlymai 

atitinka visus nustatytus reikalavimus ir gali būti įtraukti į regiono projektų sąrašą. Skyriaus vedėja 

Jurgita Mitrulevičienė priminė, kad regiono projektų sąrašas gali būti sudaromas kaupiamuoju būdu, t. 

y. regiono projektų sąrašas gali būti sudaromas ne visam pagal priemonę skirtam ES fondų lėšų regiono 

limitui iš karto, o dalimis, atsižvelgiant į projektų parengtumą. Atsižvelgiant į tai, kad 3 projektiniai 

pasiūlymai yra įvertinti kaip atitinkantys visus keliamus reikalavimus, siūloma sudaryti priemonės iš ES 

struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašą kaupiamuoju 

būdu.  

Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė priminė, jog buvo siųsta informacija dėl planuojamo 

priemonės 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 

pakeitimo bei paragino Marijampolės regiono savivaldybių atstovus nedelsti ir greičiau pateikti 

projektinius pasiūlymus ir paraiškas, norint įgyvendinti projektus pagal šią Priemonę ir siekiant 

neprarasti regionui pagal Priemonę skirtų lėšų. 

Atsižvelgiant į tai, buvo parengtas sprendimo projektas ,,Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ 

iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo 

pakeitimo“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų 

sąrašo pakeitimo“. 

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, 9 Tarybos narių balsavo „už“ , 0 – 

„prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-22 ,,Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ iš ES 

struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo“. 

Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 201 ir 209 punktais, nustatančiais, kad regiono plėtros taryba gali 

iš anksto raštu įgyvendinančiajai institucijai pritarti arba nepritari įgyvendinant regiono projektus 

sutaupytų lėšų panaudojimui ir iš anksto raštu įgyvendinančiajai institucijai pritarti arba nepritari 

papildomam regiono projektų finansavimui, Marijampolės regiono plėtros taryba yra nusprendusi, esant 

poreikiui, dėl sutaupytų lėšų panaudojimo ir papildomo regiono projektų finansavimo, klausimą svarstyti 

atskirai kiekvienu konkrečiu atveju. 

4. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams pakeitimo.  

Pranešėja – Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad pateiktu sprendimo projektu 

siūloma tikslinti į Marijampolės regiono plėtros planą 2014–2020 metams (toliau – MRP Planas) įtrauktų 

projektų, planuojamų įgyvendinti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos priemones „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ ir „Kaimo 

gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ informaciją. Siūloma patikslinti MRP Plano priemonės ,,Paslaugų 

ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ 1-8 lenteles ir priemonės , „Kaimo 

gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ projekto 2.02.02.01.02 ,,Lukšių gyvenamosios vietovės 

atnaujinimas“ informaciją. 

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją Marijampolės regiono plėtros tarybai teikiamas 

svarstyti sprendimo projektas „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“. 

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, 10 Tarybos narių balsavo „už“ , 0 – 

„prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-23 „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“. 
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5 SVARSTYTA. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

priemonės Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ iš ES struktūrinių 

fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

Pranešėja – Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad 2017 m. gegužės 2 d. raštu 

Nr. 51/8D-154 Marijampolės regiono savivaldybių administracijoms buvo išsiųstas kvietimas teikti 

projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 

08.2.1-CPVA-R-908 priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ (toliau – Priemonė). 

Galutinė projektinių pasiūlymų pateikimo data – 2017 m. rugsėjo 4 d. 

Marijampolės regiono plėtros tarybos 2017 m. balandžio 13 d. sprendimu Nr. 51/8S-9 „Dėl 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės 

įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių 

atnaujinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų 

sąrašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas Marijampolės regiono projektų sąrašas Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-

41, į kurį buvo įtraukti 2 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos pateikti projektai. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija 2017 m. gegužės 11 d. raštu pateikė projekto 

„Visuomeninės paskirties pastato ir viešųjų erdvių sutvarkymas Kybartuose, pritaikant juos 

bendruomenės poreikiams“ projektinį pasiūlymą.  

Skyrius, vadovaudamasis Tvarkos aprašo 7 punktu ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos įgyvendinimo administravimo Regioninės plėtros departamente prie 

Vidaus reikalų ministerijos vidaus procedūrų aprašu, patvirtintu Regioninės plėtros departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos direktorės 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 51V-3 „Dėl 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo administravimo Regioninės 

plėtros departamente prie Vidaus reikalų ministerijos vidaus procedūrų aprašo patvirtinimo“, atliko 

projektinio pasiūlymo dėl regiono projektų įgyvendinimo vertinimą,  patvirtinta jo vertinimo išvada.  

Skyriaus vedėja paragino Marijampolės regiono savivaldybių atstovus nedelsti ir greičiau 

pateikti projektinius pasiūlymus ir paraiškas, norint įgyvendinti projektus pagal šią Priemonę ir siekiant 

neprarasti regionui pagal Priemonę skirtų lėšų. 

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją Marijampolės regiono plėtros tarybai teikiamas 

svarstyti sprendimo projektas „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2013 m. lapkričio 21 d. 

sprendimo Nr. 51/8S-46 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

priemonės Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ iš ES struktūrinių 

fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo“. 

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, 10 Tarybos narių balsavo „už“ , 0 – 

„prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-24 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių 

atnaujinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų 

sąrašo pakeitimo“. 

Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 201 ir 209 punktais, nustatančiais, kad regiono plėtros taryba gali 

iš anksto raštu įgyvendinančiajai institucijai pritarti arba nepritari įgyvendinant regiono projektus 

sutaupytų lėšų panaudojimui ir iš anksto raštu įgyvendinančiajai institucijai pritarti arba nepritari 

papildomam regiono projektų finansavimui, Marijampolės regiono plėtros taryba yra nusprendusi, esant 

poreikiui, dėl sutaupytų lėšų panaudojimo ir papildomo regiono projektų finansavimo, klausimą svarstyti 

atskirai kiekvienu konkrečiu atveju. 

6. SVARSTYTA. Dėl regionų specializacijos.  

Posėdyje dalyvavęs Vidaus reikalų viceministras Giedrius Surplys pristatė regioninės politikos 

viziją, regionų specializacijos tikslus, įgyvendinimo etapus ir svarstymus dėl regionų kompetencijos 

centrų kūrimo. Pranešėjas teigė, jog regiono specializacija  padės formuoti aktyvesnius, ekonomiškai 

pajėgius, išskirtinius ir patrauklius regionus. Regiono prioritetinių krypčių išskyrimas padės užtikrinti 

veiksmingesnį viešųjų lėšų naudojimą ir skatins privačių investicijų pritraukimą į regionus kartu 

atsižvelgiant ir į to regiono išskirtinumą. Viceministras Giedrius Surplys siūlė Marijampolės  regiono 
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plėtros tarybos nariams apsvarstyti galimybę dalyvauti regiono specializacijos krypčių išskyrimo etape 

ir dar nesuplanuotas 2014–2020 m. Europos Sąjungos finansinio periodo regioninio planavimo lėšas 

skirti to regiono specializacijos įtvirtinimui.  

Pranešėjas teigė, jog šiuo metu rengiamas dokumentas, kuriame būtų numatyta suderinta 

regioninės politikos strategija – regioninės politikos gairės (Baltoji knyga). Į šios strategijos rengimą 

įtrauktos skirtingos nacionalinio lygmens institucijos, kurių atstovai (Užsienio reikalų ministerijos 

ambasadorė ypatingiems pavedimams, CPVA, ,,Investuok Lietuvoje“) dalyvauja regionų plėtros  tarybų 

posėdžiuose, pristatant specializacijos procesą. Taip pat viceministras užsiminė, jog šiuo metu rengiama 

nauja priemonė, kuri bus orientuota į investicijų pritraukimą ir darbo vietų kūrimą regionuose, stiprinant 

vietos verslus ir didinant patrauklumą investicijoms. 

Šakių rajono savivaldybės atstovas B. Vainius teigė, jog jo atstovaujamas rajonas yra agrarinis.  

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos meras Vytautas Kanevičius teigė, jog apie 65 proc. 

Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijos užima miškai, todėl šios savivaldybės prioritetas – medžio 

apdirbimo pramonė, kurią vysto stambios įmonės. Remdamasis savo patirtimi, meras V. Kanevičius 

akcentavo, jog renkantis Marijampolės regiono specializaciją nebus pasirinkta Kazlų Rūdos 

specializacija, kadangi ši savivaldybė yra nedidelė. Kazlų Rūdos savivaldybės merui pritarė Šakių rajono 

savivaldybės meras, kuris teigė, jog finansavimas bus sukoncentruotas centre, kadangi Marijampolės 

regiono savivaldybės nevienodo ekonominio išsivystymo lygio ir turi skirtingus plėtros prioritetus ir 

potencialą.  

Vidaus reikalų viceministras Giedrius Surplys teigė, jog  regioninė politika yra veikla, skirta 

padėti savivaldybėms plėtotis. Norint sukurti kuo didesnę ekonominę naudą reikia kryptingų tam tikrų 

lėšų panaudojimo, t. y. specializacijos. Vicemeras akcentavo, jog mažesnės Lietuvos savivaldybės neliks 

be investicijų, jos ir toliau galės plėtoti verslą. Viceministras teigė, jog specializacija siekiama pastiprinti 

regionuose plėtojamas ūkio kryptis, kuriant funkcinius regionus, kurių teritorija nebūtinai turi sutapti su 

administracinėmis regionų ribomis. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero Algirdo Neiberkos nuomone, pirmiausia reikia išgirsti 

savivaldybių norus, lūkesčius, pasiūlymus. Meras pabrėžė, kad šiai dienai regionų socialinis ir 

ekonominis išsivystymo lygis yra nevienodas ir regionai yra skirtingose pozicijose. 

7. SVARSTYTA. Lietuvos savivaldybių asociacijos informacija. 

Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitienė teigė, jog regioninė politika tampa 

vis didesniu prioritetu. Regioninę politiką reikia stiprinti, o tai padaryti galima koncentruojant 

investicijas į regionus. R. Žakaitienė išreiškė susirūpinimą, jog investicijos koncentruojasi didžiuosiuose 

miestuose, o ekonominis atotrūkis tarp regionų nemažėja. 

8. SVARSTYTA. Informacija apie VšĮ Versli Lietuva teikiamas paslaugas regionams ir 

geriausių regionų bendradarbiavimo pavyzdžius.  

VšĮ „Versli Lietuva“ projektų vadovė Eglė Stebulienė pristatė VšĮ Vesli Lietuva teikiamas 

paslaugas, pasidalino gerąja patirtimi apie bendradarbystės centrus ,,Spiečius”, taip pat pristatė 

geriausius bendradarbiavimo pavyzdžius su atskiromis savivaldybėmis. 

9. SVARSTYTA. Kiti klausimai.  

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                       Metas Ražinskas 

  

 

Posėdžio sekretorė                                                       Ingrida Venclovaitė  

 

 

 

 

 

 


