
 
 

REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 

MARIJAMPOLĖS APSKRITIES SKYRIUS 

 

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 41-OJO POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2017 m. gruodžio 8 d. Nr. 51/8P-20 

Marijampolė 

 

Posėdis vyko 2017 m. gruodžio 6 d. Marijampolės savivaldybėje.  

Posėdžio pradžia – 10.00 val. Posėdžio pabaiga – 12.30 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 Kristina Jakavonienė. 

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

 

DARBOTVARKĖ: 

1. 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. 

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

09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ 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 

05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ 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 atstovo į 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos 

bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komiteto Lietuvos Respublikos delegaciją skyrimo 

pakeitimo. 

6. Dėl atstovo į Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo 

koordinavimo darbo grupę delegavimo. 

7. Dėl kandidato į regioninę architektūros tarybą pateikimo. 

8. Dėl pritarimo siūlymams dėl Marijampolės regiono specializacijos. 

9. Informacija apie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų 

Marijampolės regiono projektų planavimą ir įgyvendinimą. 

10. Kiti klausimai. 

         Posėdyje dalyvavo 10 Tarybos narių. Kvorumas yra. 

         Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas supažindino su posėdžio darbotvarkės projektu, kuris 

buvo siųstas prieš posėdį ir informavo, kad buvo gautas Marijampolės savivaldybės merės raštas, 

kuriuo prašoma į Tarybos posėdžio darbotvarkę įtraukti papildomą klausimą dėl Vyriausybės atstovų 

institucijos veiklos tobulinimo bei optimalaus Vyriausybės atstovų skaičiaus nustatymo. Tarybos narių 

sutikimu buvo balsuota už darbotvarkę, papildytą klausimu – „Informacija dėl Vyriausybės atstovų 

institucijos veiklos tobulinimo bei optimalaus Vyriausybės atstovų skaičiaus nustatymo“. 
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Už pasiūlytą darbotvarkę 10 Tarybos narių balsavo „už“ , 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

1. 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 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 (toliau – Projektų sąrašas), į kurį buvo įtraukti 2 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos pateikti projektai, 2017 m. liepos 14 d. sprendimu Nr. 

51/8S-24 „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“ pakeitimo“ į Projektų sąrašą buvo įtrauktas dar 

vienas Vilkaviškio rajono savivaldybės projektas. Skyriaus vedėja J. Mitrulevičienė priminė, kad 

Projektų sąrašas gali būti sudaromas kaupiamuoju būdu, t. y. Projektų sąrašas gali būti sudaromas ne 

visam pagal priemonę skirtam ES fondų lėšų regiono limitui iš karto, o dalimis, atsižvelgiant į projektų 

parengtumą. Todėl Skyriui atlikus dar trijų Šakių rajono savivaldybės administracijos pateiktų projektų 

projektinių pasiūlymų dėl regiono projektų įgyvendinimo vertinimą ir patvirtinus jų vertinimo išvadas, 

siūloma papildyti Projektų sąrašą šiais projektais. 

Taip pat J. Mitrulevičienė ragino Vilkaviškio rajono ir Šakių rajono savivaldybių 

administracijas, pasirengus būtinus dokumentus paraiškų pateikimui, nelaukti numatytų Projektų 

sąrašuose terminų, bet teikti paraiškas įgyvendinančiajai institucijai kaip įmanoma greičiau. 

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

„prieš“, 1 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-50 ,,Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2017 

m. balandžio 13 d. sprendimo 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“ pakeitimo“. 

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

programos priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ iš 

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

Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė priminė, kad Taryba 2017 m. balandžio 13 d. sprendimu 

Nr. 51/8S-12 „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-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ 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-725-41 (toliau – Projektų sąrašas), į kurį 

buvo įtraukti 2 projektiniai pasiūlymai, kurių vertinimas 2017 m. balandžio mėnesį buvo užbaigtas ir 

kurie atitiko visus keliamus reikalavimus. 2017 m. birželio 6 d. Tarybos sprendimu Nr. 51/8S-13 

Projektų sąrašas buvo papildytas dar 3 projektais, kurie buvo įvertinti kaip atitinkantys visus keliamus 

reikalavimus. 

Pranešėja informavo, kad  Šakių rajono savivaldybės administracija 2017 m. lapkričio 27 d. 

raštu Nr. S-2659 (toliau – Raštas) kreipėsi į Marijampolės regiono plėtros tarybą, prašydama į Projektų 

sąrašą įtraukto projekto „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Šakių mieste“ (toliau – 

Projektas) paraiškos pateikimo terminą pakeisti iš 2017-09-30 į 2018-03-01. Termino nukėlimo 

priežastis grindžiama tuo, kad 2017 m. lapkričio 9 d. raštu Nr. 2017/2-6864 „Dėl paraiškos Nr. 09.1.3-

CPVA-R-725-41-0004 tinkamumo finansuoti vertinimo“ Šakių rajono savivaldybės administracija 

gavo Centrinės projektų vertinimo agentūros (toliau – CPVA) pastabas, po kurių kreipėsi  į CPVA 

prašydama  nevertinti  Projekto paraiškos ir ją pagal gautas pastabas patikslinti. 
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Atsižvelgiant į Aprašo nuostatas ir Rašte pateiktą prašymą, siūloma keisti Projektų sąrašą, 

nukeliant Šakių rajono savivaldybės administracijos Projekto paraiškos pateikimo terminą iš 2017-09-

30 į 2018-03-01. 

Atsižvelgiant į tai, buvo parengtas sprendimo projektas ,,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-725 „Neformaliojo švietimo 

infrastruktūros tobulinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės 

regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas teiravosi Tarybos nario – Šakių rajono savivaldybės 

mero Edgaro Pilypaičio, ar nukeliant Projekto paraiškos pateikimo terminą bus spėjama laiku 

įgyvendinti šį projektą. Šakių rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis patikino, kad projektas bus 

įgyvendintas laiku. 

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

„prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-51 ,,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-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ 

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

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

programos priemonės 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ iš 

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

Pranešėja – Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad Tarybos 2016 m. spalio 19 

d. sprendimu Nr. 51/8S-32 patvirtino 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato 

kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ 

(toliau – Priemonė) iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono 

projektų sąrašą Nr. 05.4.1-CPVA-R-302-41 (toliau – Projektų sąrašas). Į Projektų sąrašą buvo įtraukti 

2 projektai: Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos projektas „Kultūros paveldo objekto 

atgaivinimas ir išsaugojimas pritaikant jį bendruomenės poreikiams Kazlų Rūdoje“ ir Šakių rajono 

savivaldybės administracijos (toliau – Pareiškėjas) – „Zyplių dvaro pirmojo svirno pastato 

modernizavimas pritaikant turizmui ir kultūrinei veiklai“ (toliau – Projektas). 

Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad 2017 m. lapkričio 28 d. raštu Nr. S-2688 

(toliau – Raštas) Šakių rajono savivaldybės administracija kreipėsi, prašydama nukelti Projekto 

paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminą, kadangi, šiuo metu yra rengiama ir 

tikslinama techninio projekto techninė užduotis, o taip pat dar neparengtas paraiškos pateikimui 

reikalingas statinio techninis projektas. Dėl šių priežasčių Pareiškėjas prašo pratęsti paraiškos 

pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminą, jį nukeliant iš „2017-11-29“ į „2018-04-01“. Skyriaus 

vedėja pabrėžė, kad terminas nukeliamas jau antrą kartą  (pirminė paraiškos pateikimo data Projektų 

sąraše buvo numatyta 2017-07-01).  

Atsižvelgiant į tai, buvo parengtas sprendimo projektas „Dėl Marijampolės regiono plėtros 

tarybos 2016 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. 51/8S-32 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir 

prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros 

paveldo objektus“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono 

projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas teiravosi Tarybos nario – Šakių rajono savivaldybės 

mero Edgaro Pilypaičio, ar nukeliant antrą kartą paraiškos pateikimo terminą bus užtikrintas projekto 

savalaikis įgyvendinimas ir tinkamai suplanuotas visų kitų planuojamų įgyvendinti projektų 

bendrafinansavimo poreikis. Šakių rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis patikino, kad terminai 

nukeliami dėl objektyvių priežasčių, siekiant tinkamai pasirengti visus būtinus dokumentus, kad 

įgyvendinus Projektą, jo rezultatai tenkintų žmonių poreikius. 

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

„prieš“, 0 – „susilaikė“. 
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NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-52 ,,Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 

m. spalio 19 d. sprendimo Nr. 51/8S-32 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas 

prie klimato kaitos“ priemonės 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo 

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

sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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 – MRPP) anksčiau 

įtrauktų projektų informaciją ir įtraukti naujus projektus. Atlikti projektų pakeitimai, planuojamų 

įgyvendinti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos šias 

priemones:  

Priemonė 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“:  

Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė priminė, kad 2017 m. rugsėjo 13 d. Tarybos sprendimu 

Nr. 51/8S-34 ,,Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. 51/8S-31 

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

įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų 

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

projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ iš Marijampolės regiono projektų sąrašo Nr. 08.1.1-CPVA-

R-407-41 buvo išbrauktas Šakių rajono savivaldybės administracijos planuojamas įgyvendinti 

projektas ,,Globos namų įkūrimas Voniškiuose“. Skyriaus vedėja informavo, kad Šakių rajono 

savivaldybės administracija (toliau – Pareiškėjas) 2017 m. spalio 31 d. raštu Nr. S-2448 kreipėsi, 

prašydama patikslinti MRPP, pakeičiant Pareiškėjo planuotą įgyvendinti projektą „Globos namų 

įkūrimas Voniškiuose“ kitu numatomu įgyvendinti projektu ,,Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra 

Šakių rajone”. Atsižvelgiant į tai, MRPP pakeitimo projektas 2017 m. lapkričio 2 d. raštu Nr. 51/8D-

298 buvo pateiktas derinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, kuri 2017 m. lapkričio 23 d. raštu 

Nr. (21.1.3-81) SD-6518 „Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams pakeitimo 

projekto derinimo“ pritarė MRPP pakeitimo projektui. 

Priemonė 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo 

didinimas“: 

Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad Kazlų Rūdos savivaldybės 

administracija 2017 m. spalio 16 d. raštu Nr. SD-3138 (6.1.) kreipėsi į Marijampolės regiono plėtros 

tarybą, prašydama į Marijampolės regiono projektų sąrašą Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-41 įtraukto 

projekto „Kazlų Rūdos vaikų lopšelio-darželio ,,Pušelė“ edukacinių erdvių modernizavimas“ (toliau – 

Projektas) paraiškos pateikimo terminą pakeisti iš 2017-10-31 į 2017-12-11. Termino nukėlimo 

priežastis grindžiama tuo, kad pradėjus rengti Projekto paraiškos dokumentus, iškilo problemų dėl 

techninių sprendinių pastato tipui taikomų privalomų kriterijų atitikties. Atsižvelgiant į tai, MRPP 

keičiamas Projekto paraiškos pateikimo terminas iš 2017 m. spalio mėn. į 2017 m. gruodžio mėn. ir 

atitinkamai koreguojami kiti Projekto įgyvendinimo terminai. 

Pranešėja informavo, kad 2017 m. lapkričio 6 d. raštu Nr. S-2490 Šakių rajono savivaldybės 

administracija kreipėsi į Marijampolės regiono plėtros tarybą, prašydama į Marijampolės regiono 

projektų sąrašą Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-41 įtraukto projekto „Modernių ir saugių erdvių kūrimas 

Šakių rajono ugdymo įstaigose“ (toliau – Projektas) paraiškos pateikimo terminą pakeisti iš 2017-10-

31 į 2017-12-11. Termino nukėlimo priežastis grindžiama tuo, kad nespėjama parengti paraiškos 

pateikimui reikalingų dokumentų. Atsižvelgiant į tai, MRPP keičiamas Projekto paraiškos pateikimo 

terminas iš 2017 m. spalio mėn. į 2017 m. gruodžio mėn. ir atitinkamai koreguojami kiti Projekto 

įgyvendinimo terminai. 

Priemonė 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“: 

Skyriaus vedėja J. Mitrulevičienė informavo, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2017 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. V-918 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

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

priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ projektų 

finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.4.2-
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ESFA-R-630 priemonės „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ (toliau – Priemonė) 

projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Priemonės aprašas). Atsižvelgiant į tai, buvo parengtas 

MRPP pakeitimo projektas MRPP dalį „Priemonių planas“ papildant priemone 1.03.02.03. „Sveikos 

gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ ir įtraukiant 3 projektus. MRPP pakeitimo projektas 2017 m. 

lapkričio 7 d. raštu Nr. 51/8D-303 buvo pateiktas derinti Sveikatos apsaugos ministerijai.  

 Atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos 2017 m. lapkričio 20 d. elektroniniu paštu 

pateiktas pastabas, Marijampolės regiono savivaldybės patikslino projektų, planuojamų įgyvendinti 

pagal Priemonę įgyvendinimo datas ir stebėsenos rodiklio P. S. 372 „Tikslinių grupių asmenys, kurie 

dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose 

veiklose“ siektinas tarpines reikšmes. Atlikus pakeitimus, MRPP buvo pateiktas Sveikatos apsaugos 

ministerijai pakartotiniam derinimui. 2017 m. gruodžio 4 d. elektroniniu paštu Sveikatos apsaugos 

ministerija informavo, kad pastabų MRPP pakeitimo projektui neturi. 

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“. 

10 Tarybos narių balsavo „už“ , 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-53 „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“. 

5. SVARSTYTA. Dėl atstovo į 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo 

Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komiteto Lietuvos Respublikos 

delegaciją skyrimo pakeitimo. 

Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas informavo, kad Marijampolės regiono plėtros tarybos 

2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. 51/8S-13 į 2014–2020 metų Europos teritorinio 

bendradarbiavimo tikslo (toliau – ETBT) Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos 

stebėsenos komitetą paskirtas tuo metu Marijampolės regiono plėtros tarybos narys (Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės skirtas atstovas) Valdas Tumelis – tikrasis narys ir Marijampolės regiono 

plėtros tarybos narys Tautvydas Šukys – pakaitinis narys. Tarybos pirmininkas paprašė, kad Valdas 

Tumelis, kuris yra deleguotas kaip pagrindinis narys į ETBT Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo 

per sieną programos stebėsenos komitetą, trumpai pristatytų šios programos stebėsenos komiteto darbą. 

Valdas Tumelis akcentavo, kad šios programos projektai vertinami labai griežtai, stebėsenos komiteto 

nariai privalo nusišalinti nuo projektų, kuriuose gali būti įžvelgiamas interesų konfliktas, vertinimo.  

Pasikeitus Tarybos sudėčiai, Tarybos pirmininkas paprašė siūlyti kandidatus vietoj buvusio 

Tarybos nario Tautvydo Šukio. Tarybos pirmininkas, atsižvelgdamas į tai, kad pakaitiniu nariu 

ankščiau buvo paskirtas Šakių rajono savivaldybės Tarybos narys, siūlė ir dabar išrinkti kandidatą iš 

Šakių rajono savivaldybės. Tarybos narys – Šakių rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis teigė, 

sutinkantis eiti šias pareigas, jei Tarybos nariai neprieštarauja. Nepasiūlius daugiau kandidatūrų, 

Tarybos nariai pritarė Tarybos nario Edgaro Pilypaičio kandidatūrai į ETBT Lietuvos ir Lenkijos 

bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komiteto pakaitinio nario pareigas. Valdas Tumelis 

džiaugėsi, kad turės stiprų partnerį, atstovaujant regioną ETBT Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo 

per sieną programos stebėsenos komitete. 

9 Tarybos narių balsavo „už“ , 0 – „prieš“, 1 – „susilaikęs“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-54 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2015 

m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 51/8S-13 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos atstovų į 2014–

2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per 

sieną programos stebėsenos komiteto Lietuvos Respublikos delegaciją skyrimo“ pakeitimo“. 

6. SVARSTYTA. Dėl atstovo į Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo 

programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę delegavimo. 

Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas informavo, kad Marijampolės regiono plėtros taryba  

2015 m. spalio 21 d. sprendimu Nr. 51/8S-17 „Dėl atstovų delegavimo į Marijampolės regiono 

integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę“ į Marijampolės 

ITVP koordinavimo darbo grupę buvo delegavusi tarybos narį Tautvydą Šukį – pagrindiniu nariu ir 

2017 m. sausio 19 d. sprendimu Nr. 51/8S-3 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 
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21 d. sprendimo Nr.51/8S-17 „Dėl atstovų delegavimo į Marijampolės regiono integruotos teritorijų 

vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę“ pakeitimo“ tarybos narį Kęstutį 

Bagdanavičių –pakaitiniu nariu.  

Pasikeitus Tarybos sudėčiai, Tarybos pirmininkas paprašė siūlyti kandidatus vietoj buvusio 

Tarybos nario Tautvydo Šukio. Tarybos pirmininkas, atsižvelgdamas į tai, kad pagrindiniu nariu 

ankščiau buvo paskirtas Šakių rajono savivaldybės Tarybos narys, siūlė ir dabar išrinkti kandidatą iš 

Šakių rajono savivaldybės. Tarybos narys – Šakių rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis pasiūlė 

Tarybos nario Bernardino Petro Vainiaus kandidatūrą. Daugiau kandidatų pasiūlyta nebuvo, todėl 

Tarybos nariai pritarė Bernardino Petro Vainiaus kandidatūrai į Marijampolės regiono integruotos 

teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės pakaitinio nario pareigas.  

9 Tarybos narių balsavo „už“ , 0 – „prieš“, 1 – „susilaikęs“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-55 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2015 

m. spalio 21 d. sprendimo Nr. 51/8S-17 „Dėl atstovų delegavimo į Marijampolės regiono integruotos 

teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę“ pakeitimo“. 

7. SVARSTYTA. Dėl kandidato į regioninę architektūros tarybą pateikimo. 

Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas informavo, kad 2017 m. lapkričio 6 d. raštu Nr. (18)-

SD-808 į Tarybą kreipėsi Lietuvos savivaldybių asociacija (toliau – Asociacija), prašydama pasiūlyti 

kandidatą, kuris galėtų būti deleguojamas į regionines architektūros tarybas. Posėdžio pirmininkas 

priminė, kad Taryba 2017 m. lapkričio 10 d. raštu Nr.51/8D-304 „Dėl siūlymo deleguoti narį į 

regioninę architektūros tarybą“ kreipėsi į Marijampolės regiono savivaldybių administracijas, 

prašydama pateikti kandidatą, kurį Taryba galėtų siūlyti Asociacijai deleguoti į regioninę architektūros 

tarybą. Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas informavo, kad buvo pasiūlyti galimi kandidatai iš 

Kazlų Rūdos ir Šakių rajono savivaldybių administracijų. Marijampolės, Vilkaviškio rajono ir 

Kalvarijos savivaldybių administracijos informavo, kad kandidatų į regioninę architektūros tarybą 

neteikia. Posėdžio pirmininkas paprašė Šakių rajono savivaldybės merą Edgarą Pilypaitį pristatyti 

siūlomą kandidatą. Šakių rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis siūlomą deleguoti kandidatą - 

Šakių rajono savivaldybės architektą Mantą Paketurį apibūdino kaip turintį didelę darbo patirtį, baigusį 

mokslus užsienyje, šiuo metu sėkmingai dirbantį su vizualizacijomis, iniciatyvų ir kūrybingą. Taip pat 

Šakių rajono savivaldybės meras teigė, kad Mantas Paketuris būtų suinteresuotas dalyvauti regioninės 

architektūros tarybos veikloje. Kazlų Rūdos savivaldybės meras Vytautas Kanevičius pristatė savo 

siūlomą kandidatą. Tai Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriaus 

vedėjas – vyriausiasis architektas Gediminas Šinkūnas.  Kazlų Rūdos savivaldybės meras teigė, kad 

Gediminas Šinkūnas turi didelę patirtį architektūros srityje, buvęs įmonės „Kauno miesto planas“ 

vadovu, parengęs daug Kauno miesto vizualizacijų. 

Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas pasiūlė Tarybos nariams balsuoti už pateiktas 

kandidatūras atskirai. 

Už Mantą Paketurį 4 Tarybos nariai balsavo „už“ , 0 – „prieš“, 0 – „susilaikęs“. 

Už Gediminą Šinkūną 6 Tarybos nariai balsavo „už“ , 0 – „prieš“, 0 – „susilaikęs“. 

Daugiau balsų surinkus už Gedimino Šinkūno kandidatūrą, priimtas sprendimas į regioninę 

architektūros tarybą deleguoti Gediminą Šinkūną. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-56 „Dėl kandidato į regioninę architektūros tarybą 

pateikimo“. 

8. SVARSTYTA. Dėl pritarimo siūlymams dėl Marijampolės regiono specializacijos. 

Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas pristatė, kad Regiono specializacijos kryptims nustatyti 

buvo sudaryta darbo grupė siūlymams dėl Marijampolės regiono specializacijos parengti (Toliau – 

Darbo grupė). Plačiau pristatyti Marijampolės regiono specializacijos krypčių modelį Tarybos 

pirmininkas pakvietė Darbo grupės vadovą, Tarybos socialinį ir ekonominį partnerį Kauno prekybos, 

pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo direktorių Evaldą Ulevičių. Pradėdamas pristatymą, E. 

Ulevičius akcentavo, kad padarytas didelis darbas, kuris buvo pradėtas dar 2017 m. birželio 6 d. 

Tarybos posėdyje, kuriame buvo priimtas sprendimas – dalyvauti, kuriant regiono specializacijos 

kryptis. Vėliau buvo organizuoti regioninio lygmens susitikimai su verslininkais, Darbo grupės 

posėdžiai ir 2017 m. lapkričio 20 d. Marijampolės regiono specializacijos krypčių projektas buvo 

pristatytas Vidaus reikalų, Finansų, Švietimo ir mokslo bei Ūkio viceministrams. Susitikime buvo 

pristatytas specializacijos modelis, išskiriant 4 pagrindines Marijampolės regionui aktualias 
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specializacijos kryptis – maistą, medieną, metalą, mokslą. 3 M,  t. y. maistas, mediena, metalas derinant 

su atitinkamos kvalifikacijos specialistų paruošimu regione, viską kartu apjungiant į vieningą 

modulį/klasterį 4 M. Evaldas Ulevičius akcentavo, kad yra įgyvendinta idėja Marijampolės kaip 

Sūduvos regioną pristatyti ir internetinėje erdvėje, sukuriant internetinį puslapį. Tokiu būdu sudaryta 

galimybė apie Marijampolės regiono specializacijos idėją paskelbti viešai visuomenei ir žiniasklaidai. 

Taip pat E. Ulevičius pristatė Marijampolės regiono socialinius ir ekonominius rodiklius, atkreipdamas 

dėmesį į skaičius, susijusius su emigracijos daroma įtaka, darbingo amžiaus gyventojų bei mokinių  

mažėjimu, kas gali įtakoti tolimesnį regiono vystymąsi. Aptariant vieną iš specializacijos krypčių - 

mokslą, pranešėjas teigė, kad profesinio ugdymo procese siūloma keisti švietimo modelį, 30 proc. 

mokymo programoje numatyto laiko skiriant teorijai, o 70 proc. – praktikai. Šis siūlytas modelis 

priimtinas Marijampolės profesinio rengimo centrui ir Marijampolės kolegijai. Kauno prekybos, 

pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo direktorius Evaldas Ulevičius teigė, kad buvo susitikęs 

su verslininkais, kurie sutiko dalyvauti tokios sistemos kūrime ir realizavime. E. Ulevičius pristatė 

investicinių zonų išplėtimo idėją, paaiškindamas, kad turėdami Baltic Fez, galima kurti LEZ sub-zonas 

atskirose savivaldybėse, taip pat pristatė Regioninio investavimo fondo kūrimo galimybę. Siekiant 

efektyvaus darbo ir vystant specializacijos krypčių projektą, Evaldas Ulevičius specializacijos 

projektui siūlė priimti ne protokolinį sprendimą, bet pritarti Tarybos sprendimu. Anot jo, kad būtų 

galima tinkamai dirbti ir tęsti pradėtus darbus, šis procesas turi būti formalizuotas. Taip pat jis atkreipė 

dėmesį dėl specializacijos idėjos tolimesnio įgyvendinimo ir detalizavimo. Marijampolės savivaldybės 

administracijos direktoriaus pavaduotojas Valdas Tumelis teigė, kad Marijampolės regiono 

specializacijos krypčių projekte išsamiai išnagrinėtas švietimo sektorius ir jo plėtros galimybės, tačiau 

trūksta konkretesnių sprendimų kitose specializacijos srityse. Kazlų Rūdos savivaldybės meras 

Vytautas Kanevičius patvirtino, kad 2017 m. lapkričio 20 d. susitikime Vidaus reikalų ministerijoje  

Marijampolės regiono specializacijos projektas buvo teigiamai įvertintas. Siekiant, kad būtų detaliau 

išnagrinėtos kitos 3 M kryptys – mediena, metalas ir maistas, jis siūlė organizuoti savivaldybėje verslo 

atstovų susitikimus verslo pusryčių ar verslo pietų forma. Šakių rajono savivaldybės meras Edgaras 

Pilypaitis dėl E. Ulevičiaus išsakytos idėjos dėl LEZ sub- zonų kūrimo, siūlė pirmiausiai kreiptis į Ūkio 

ministeriją ir išsiaiškinti jų steigimo galimybes. Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas 

Neiberka siūlė neskubėti su specializacijos projekto vystymu, palaukiant atsakingų ministerijų 

sprendimų. Taip pat jis išsakė nuomonę, kad kurti kiekvienoje savivaldybėje LEZ sub-zonas nėra 

tikslinga, nes valstybei būtų per didelė našta juos išlaikyti. Anot jo, galbūt būtų tikslinga kurti LEZ 

sub-zonas apjungiant dvi kaimynines savivaldybes. Šakių rajono savivaldybės administracijos 

Regioninės plėtros skyriaus vedėjas Vitas Girdauskas siūlė pradėti ne nuo LEZ sub-zonų kūrimo, bet 

nuo Regioninio investavimo fondo steigimo, kuris galėtų būti finansavimo šaltinis LEZ sub-zonoms 

įkurti. Tokiu būdu būtų galima efektyviau pritraukti investuotojus. Pasisakydamas Marijampolės 

savivaldybės mero pavaduotojas Povilas Isoda, teigė, kad nebūtinai verslo skatinimas turėtų būti 

vykdomas per LEZ sub- zonų plėtimą. Anot jo, reikėtų atidžiau panagrinėti, specializacijos projekte 

išskirtų pramonės šakų galimybes, peržiūrint susijusius teisės aktus, reikalingus jų pakeitimus ir ieškant 

jų įgyvendinimui finansavimo šaltinių. Šakių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Bernardinas 

Petras Vainius teigė, kad specializacijos projektą būtina tęsti, kadangi jau padarytas didelis darbas, apie 

kurį teigiamai buvo kalbama ir Tauragėje vykusiame Regionų lyderystės forume. Apibendrindamas 

visų išsakytas idėjas ir pasiūlymus, Evaldas Ulevičius paaiškino, kodėl mažiau specializacijos projekte 

buvo nagrinėtos 3M – metalo, medienos ir maisto kryptys. Anot jo, buvo reikalaujama pateikti tik 

regiono specializacijos projekto idėją. Pritarus Tarybai, specializacijos projektas galėtų būti vystomas. 

Evaldas Ulevičius akcentavo, kad pirmiausiai reikėtų kreiptis į Ūkio ministeriją ir išsiaiškinti dėl LEZ 

sub-zonų išplėtimo galimybių ir į Finansų ministeriją dėl Regioninio investicinio fondo steigimo.  

Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas padėkojo visiems išsakiusiems nuomonę dėl 

Marijampolės regiono specializacijos krypčių nustatymo ir pakvietė Tarybos narius balsuoti už 

parengtą sprendimo projektą. 

10 Tarybos narių balsavo „už“ , 0 – „prieš“, 0 – „susilaikęs“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-54 „Dėl pritarimo siūlymams dėl Marijampolės 

regiono specializacijos“. 

9. SVARSTYTA. Informacija apie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų lėšomis 

finansuojamų Marijampolės regiono projektų planavimą ir įgyvendinimą. 
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Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės apskrities 

skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė apžvelgė 2014–2020 metų laikotarpio Europos Sąjungos fondų 

regioninių projektų planavimą ir įgyvendinimą. Jurgita Mitrulevičienė pateikė informaciją apie 

suplanuotas regione lėšas ir pasirašytas sutartis pagal kiekvieną savivaldybę, informavo apie paskelbtus 

ir artimiausiu metu planuojamus skelbti kvietimus teikti projektinius pasiūlymus. Taip pat buvo 

atkreiptas dėmesys,  kad rengiamuose dokumentuose būtų atsakingai planuojamos siekiamų rodiklių 

reikšmės, kurias pareiškėjai, įgyvendinę projektus, privalės pasiekti. Siekiant savalaikio projektų 

įgyvendinimo ir efektyvaus finansinių srautų savivaldybėse planavimo, J. Mitrulevičienė ragino 

savivaldybių administracijas, pasirengus būtinus dokumentus paraiškų pateikimui, nelaukti numatytų 

Projektų sąrašuose terminų, bet teikti paraiškas įgyvendinančiajai institucijai kaip įmanoma greičiau. 

Ji akcentavo, kad 2018 metai savivaldybėms bus ypatingai darbingi, kadangi prasidės projektų 

įgyvendinimas.  Skyriaus vedėja J. Mitrulevičienė informavo, kad Sveikatos apsaugos ministerijai 

parengtas ir išsiųstas raštas dėl priemonės Nr.08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos 

priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo nuostatų išaiškinimo. 

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyriaus vedėja Rasa Avietynienė 

teiravosi dėl priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ sutaupytų lėšų panaudojimo. Ji teigė, kad 

Skyriui pateiktas Projektinis pasiūlymas ir investicinis projektas, tačiau dokumentai nevertinami. 

Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė paaiškino, kad kol kas nėra aiškios procedūros, todėl bus nuo 

Tarybos kreiptasi į atsakingas institucijas, kad pateiktų išaiškinimą dėl sutaupytų lėšų panaudojimo. 

10. SVARSTYTA. Informacija dėl Vyriausybės atstovų institucijos veiklos tobulinimo bei 

optimalaus Vyriausybės atstovų skaičiaus nustatymo. 

Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas informavo, kad 2017 m. gruodžio 5 d. buvo gautas 

Marijampolės savivaldybės merės raštas „Dėl klausimo įtraukimo į tarybos posėdžio darbotvarkę“, 

kuriame pateikiama informacija dėl numatomo Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės 

priežiūros įstatymo pakeitimo, pagal kurį planuojamas Vyriausybės atstovų skaičiaus mažinimas – po 

1 Vyriausybės atstovą 2 apskritims. Posėdžio dalyviai nepritarė tokioms Įstatymo projekto nuostatoms. 

Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas Povilas Isoda ir Marijampolės savivaldybės 

administracijos direktorius Karolis Podolskis teigė, kad Vyriausybės atstovybių centralizavimas 

apsunkintų savivaldybių administracinę priežiūrą ir savivaldybėms būtinų teisinių konsultavimo 

procedūrų teikimą.  

NUTARTA. Parengiant raštus nuo Tarybos kreiptis dėl pateikto Įstatymo projekto į LR 

Ministrą Pirmininką, Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą, Vidaus reikalų ministeriją ir 

Lietuvos savivaldybių asociaciją. 

 11. Kiti klausimai. Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas informavo, kad 2017 m. gruodžio 

15 d. dalyvaus Nacionalinės regioninės plėtros tarybos posėdyje, kuriame bus aptariami ir regionų 

specializacijos klausimai. Todėl aktualia informacija Posėdžio pirmininkas žadėjo pasidalinti sekančio 

Tarybos posėdžio metu. Tarybos nariai klausimų nepateikė. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                       Metas Ražinskas 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                       Kristina Jakavonienė 

 

 

 


