
 
 

REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 

MARIJAMPOLĖS APSKRITIES SKYRIUS 

 

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 47-OJO POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2018 m. gegužės 3 d.   Nr. 51/8P-5  

Marijampolė 

 

Posėdis vyko 2018 m. balandžio 26 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje, 

S. Neries g. 1, Vilkaviškis.  

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 Agnė Norutė. 

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

Posėdyje dalyvavo 7 Tarybos nariai. Kvorumas yra. 

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. 

05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ 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. 

04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ iš ES 

struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo; 

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

05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ iš ES struktūrinių fondų 

lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo; 

5. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams pakeitimo; 

6. Dėl pritarimo Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos pakeitimui; 

7. Jaunimo finansinio švietimo (pilietiškumo ir socialinės atsakomybės ugdymo) projekto 

„Nepamiršk parašiuto“ pristatymas; 

8. Informacija apie Marijampolės regione vykdomos integruotos teritorijų vystymo programos 

įgyvendinimą 2017 metais; 

9. Informacija ir diskusija apie verslo sąlygų ir investicijų plėtrą regionuose; 

10. Kiti klausimai. 

 

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

įtrauktas papildomas klausimas („Dėl pritarimo Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo 

programos pakeitimui“), lyginant su darbotvarkės projektu, siųstu prieš posėdį, ir papildytas klausimo 

„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“ sprendimo projektas (pateiktas 

Tarybos nariams susipažinti). 

Už papildytą darbotvarkę 7 Tarybos nariai balsavo „už“ , 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 
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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 – Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad į 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 sąrašą Nr. 04.5.1-TID-R-516-41 (toliau – Projektų sąrašas), patvirtintą Tarybos 2017 

m. balandžio 13 d. sprendimu Nr. 51/8S-8 (su vėlesniais pakeitimais), iš viso įtraukti 5 regioniniai 

projektai. 

Susisiekimo ministro 2016 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3-265 (1.5 E) patvirtinto priemonės Nr. 

04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų 

aprašo (toliau – Aprašas) 28.2. papunktyje 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“. 

Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Pareiškėjas) 2018 m. balandžio 12 d. raštu 

Nr. 3232(10.112) (toliau – Raštas) kreipėsi į Tarybą, prašydama į Projektų sąrašą įtraukto projekto 

„Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Marijampolėje“ (toliau – Projektas) paraiškos pateikimo terminą 

nukelti į 2018-10-30. Rašte nurodoma, kad Projekto techninis projektas („Marijampolės Pašešupio parko 

pėsčiųjų-dviračių takų remonto ir įrengimo darbų nuo tilto R. Juknevičiaus g. iki ARVI futbolo arenos 

projektas“), pagal kurį bus vykdomi Projekte numatyti pėsčiųjų ir dviračių tako Marijampolės Pašešupio 

parke rekonstrukcijos darbai, jau yra parengtas. Rašte pažymima, kad toje pačioje teritorijoje 

(Marijampolės Pašešupio parke), kurioje bus įgyvendinamas Projektas, Pareiškėjas vykdys 3 projektus, 

t. y. vienu metu bus įgyvendinami trijuose atskiruose techniniuose projektuose numatyti sprendiniai. 

Rašte pateikti argumentai (dėl techninių dokumentų rengimo, viešųjų pirkimų procedūrų organizavimo 

bei darbų vykdymo eiliškumo), kad siekiant nuosekliai įgyvendinti visus projektus toje pačioje 

teritorijoje reikalinga nukelti Projekto paraiškos pateikimo terminą.  

Šakių rajono savivaldybės administracija (toliau – Pareiškėjas) 2018 m. balandžio 25 d. raštu 

Nr. S-906 (toliau – Raštas) kreipėsi į Tarybą, prašydama į Projektų sąrašą įtraukto projekto „Pėsčiųjų ir 

dviračių takų įrengimas teritorijoje tarp V. Kudirkos ir Kęstučio gatvių Šakiuose“ (toliau – Projektas) 

paraiškos pateikimo terminą nukelti į 2018-11-01. Rašte nurodoma, kad šiuo metu rengiami Projekto 

paraiškos pateikimui reikalingi dokumentai, taip pat dar nėra parengtas techninis projektas. 

Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas Povilas Isoda paaiškino, kad toje pačioje 

teritorijoje (Marijampolės Pašešupio parke), kurioje bus įgyvendinamas Projektas, Marijampolės 

savivaldybė vykdys 3 projektus, todėl būtų racionaliausia, jog visus toje pačioje teritorijoje numatytus 

darbus atliktų vienas rangovas. P. Isoda teigė, kad jo atstovaujama savivaldybė nori nupirkti kelių 

projektų rangos darbus, o Projekto paraiškos neįmanoma pateikti, kol nėra įvykdyti šie pirkimai.  

Šakių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Bernardinas Petras Vainius paaiškino, kad dėl jo 

atstovaujamos savivaldybės restruktūrizacijos procesų nebuvo laiku parengti Projekto paraiškos 

pateikimui reikalingi dokumentai.  

Atsižvelgiant į Raštuose pateiktus prašymus, parengtas sprendimo projektas, kuriuo keičiamas 

Projektų sąrašas, perkeliant projekto „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Marijampolėje“ paraiškos 

pateikimo terminą iš 2018-04-30 į 2018-10-29 (Projekto paraiškos pateikimo terminas nukeliamas antrą 

kartą, pradinė Projekto paraiškos pateikimo data – 2017-10-30, bendra termino pratęsimų trukmė – 12 

mėnesių) ir projekto „Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas teritorijoje tarp V. Kudirkos ir Kęstučio gatvių 

Šakiuose“ paraiškos pateikimo terminą iš 2018-05-02 į 2018-10-31 (Projekto paraiškos pateikimo 

terminas nukeliamas pirmą kartą, pradinė Projekto paraiškos pateikimo data – 2018-05-02, bendra 

termino pratęsimų trukmė – 6 mėnesiai).  

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, 7 Tarybos nariai balsavo „už“, 0 – 

„prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-13 ,,Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2017 

m. balandžio 13 d. sprendimo 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-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ 

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

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

priemonės Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

Pranešėja informavo, kad Taryba 2016 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. 51/8S-27 patvirtino 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.5.1-APVA-

R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ (toliau – Priemonė) iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašą Nr. 05.5.1-APVA-R-019-41 (toliau – Projektų sąrašas).  

Vadovaujantis Aplinkos ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. D1-209 patvirtintu 

Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašu (toliau – Aprašas), kuriame buvo nustatyta, kad projektų 

sąrašai sudaromi dviem etapais, Projektų sąrašas buvo sudarytas ne visam Marijampolės regiono limitui. 

Į Projektų sąrašą buvo įtraukti 5 Marijampolės regiono projektai – jų ES fondų lėšų suma – 1.367.425,04 

eurai, Marijampolės regiono limitas – 2.027.532,00 eurai. Vienas projektas baigtas įgyvendinti, trys 

projektai – šiuo metu įgyvendinami, vieno projekto paraiška buvo atsiimta ir bus teikiama pakartotinai.  

Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė teigė, kad atsižvelgiant į tai, kad Projektų sąrašas buvo 

sudarytas ne visam regiono ES lėšų limitui pagal Priemonę, Skyrius 2017 m. balandžio 7 d. atnaujino 

kvietimą teikti projektinius pasiūlymus. Iš viso gauti 3 projektiniai pasiūlymai, vienas iš jų baigtas 

vertinti.  

Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė pristatė parengtą sprendimo projektą, kuriuo keičiamas 

Projektų sąrašas: 

- išbraukiant Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos projektą „Gamtinio karkaso 

teritorijose kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“ 

(projekto paraiška buvo atsiimta, projektinis pasiūlymas, atlikus reikalingus pakeitimus, pateiktas 

pakartotinai); 

- įtraukiant baigtą vertinti Šakių rajono savivaldybės administracijos projektą „Draugystės 

parkai – 3“; 

- patikslinant baigto įgyvendinti Šakių rajono savivaldybės administracijos projekto „Šakių 

miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema koregavimas“ tinkamų finansuoti išlaidų sumas 

pagal faktiškai baigtam projektui išmokėtas lėšas ir šiuo metu įgyvendinamo Vilkaviškio rajono 

savivaldybės administracijos projekto „Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių likvidavimas 

Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ pagal tinkamų finansuoti išlaidų sumas projekto sutartyje. 

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, 7 Tarybos nariai balsavo „už“, 0 – 

„prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-14 ,,Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 

m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. 51/8S-27 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

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

klimato kaitos“ priemonės 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ 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 Nr. 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko 

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

sąrašo pakeitimo. 

Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad Tarybos 2017 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. 51/8S-17 

patvirtino priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko 

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

regiono projektų sąrašą Nr. 04.5.1-TID-R-518-41 (toliau – Projektų sąrašas). Į Projektų sąrašą buvo 

įtraukti 2 Marijampolės regiono projektai: Marijampolės savivaldybės administracijos – „Vietinio 

susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Marijampolės savivaldybėje“ ir 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos – „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių 

parko atnaujinimas Vilkaviškio rajone“. 

Pranešėja teigė, kad Susisiekimo ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 3-421(1.5 E) 

patvirtinto Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 15 punkte yra nustatytas reikalavimas, kad 

galimi partneriai yra pareiškėjų savivaldybių teritorijoje keleivių vežimo veiklą vykdančios įmonės, su 

kuriomis sudarytos viešųjų paslaugų teikimo sutartys konkurso būdu, išskyrus tuos atvejus, kai teko 

imtis veiksmų, kad būtų užtikrintas keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimas, kurio, 

atsižvelgdamos į savo komercinius interesus, keleivių vežimo veiklą vykdančios įmonės neprisiimtų 
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arba kurį prisiimtų ne visa apimtimi, tačiau kuris buvo būtinas siekiant patenkinti bendruosius interesus, 

ir tik jeigu tokiais sprendimais nebuvo suteikta privilegijų arba diskriminuojami atskiri ūkio subjektai ar 

jų grupės. 

Taryba, atsižvelgdama į tuo metu galiojusio Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 

26.2 papunkčio reikalavimus („į regiono projektų sąrašą įtrauktų projektų viešųjų pirkimų procedūras 

vykdo regiono plėtros tarybos pasirinkta ir pareiškėjų įgaliota perkančioji organizacija“), 2017 m. 

birželio 6 d. posėdžio protokolu Nr. 51/8P-9 nusprendė į Projektų sąrašą įtrauktų projektų viešųjų 

pirkimų procedūrų vykdymo perkančiąja organizacija pasirinkti Vilkaviškio rajono savivaldybės 

administraciją.  

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė) 2018 m. balandžio 4 d. 

raštu Nr. (07)(2.14)SD-897 (toliau – Raštas) kreipėsi į Tarybą informuodama, kad 2018 m. kovo 29 d. 

Savivaldybė gavo Transporto investicijų direkcijos raštą Nr. 12-498 „Dėl pasirinkto projekto partnerio 

tinkamumo vertinimo“, kuriame nurodoma, kad Savivaldybės pasirinktas projekto „Vietinio susisiekimo 

viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Vilkaviškio rajone“ (toliau – Projektas) partneris 

neatitinka Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 15 punkto reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, kad 

projekto paraiškos pateikimo datai, Savivaldybės administracija nebus įvykdžiusi Projekto parengtumui 

taikomų reikalavimų, todėl Savivaldybė Projekto paraiškos neteiks ir prašo Projektą išbraukti iš Projektų 

sąrašo. 

Raštu taip pat informuojama, kad, atsižvelgiant į tai, kad Projektas nebus įgyvendinamas, 

Savivaldybė negalės vykdyti viešųjų pirkimų procedūrų. 

Marijampolės savivaldybės administracija 2018 m. balandžio 10 d. raštu Nr. SA-

3162(10.108.E) kreipėsi į Tarybą prašydama Marijampolės regiono plėtros tarybos 2017 m. birželio 6 

d. posėdžio metu (Marijampolės regiono plėtros tarybos 2017 m. birželio 9 d. posėdžio protokolas Nr. 

51/8P-9) priimtą protokolinį sprendimą „Dėl į 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos priemonės 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių 

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

projektų sąrašą įtrauktų projektų viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo perkančiąja organizacija pasirinkti 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administraciją“ laikyti negaliojančiu. 

Jurgita Mitrulevičienė atkreipė dėmesį, kad, Tarybai patvirtinus Projektų sąrašą ir nusprendus 

į Projektų sąrašą įtrauktų projektų viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo perkančiąja organizacija 

pasirinkti Vilkaviškio rajono savivaldybės administraciją, buvo pakeistas Priemonės projektų 

finansavimo sąlygų aprašo 26.2 papunktis, kuriuo nustatyta, jog „Projektų viešųjų pirkimų procedūras 

vykdo kelių (mažiausiai dviejų) tarpusavyje susitarusių pareiškėjų (iš to paties ar iš skirtingų regionų) 

įgaliota perkančioji organizacija (toliau – įgaliota perkančioji organizacija), vadovaudamasi Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 83 straipsnio nuostatomis. Iki paraiškos pateikimo įgaliota 

perkančioji organizacija turi būti suderinusi su įgyvendinančiąja institucija Aprašo 12 punkte nurodytos 

veiklos prekių tiekimo viešųjų pirkimų dokumentus“. Todėl siūloma Marijampolės savivaldybei kreiptis 

į Transporto investicijų direkciją dėl viešųjų pirkimų vykdymo. 

Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas kreipėsi į Vilkaviškio rajono savivaldybės merą, 

klausdamas dėl kokių priežasčių atsisakoma įgyvendinti Projektą. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka teigė, kad nėra galimybės įgyvendinti 

šio Projekto, nes pasirinktas Projekto partneris neatitinka Priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše 

nustatytų reikalavimų, todėl ir atsisakoma gyvendinti Projektą.  

Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas kreipėsi į Marijampolės savivaldybės mero pavaduotoją 

Povilą Isodą, klausdamas ar jo atstovaujama savivaldybė laiku suspės atlikti Projekto viešųjų pirkimų 

procedūras. 

Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas Povilas Isoda teigė, kad daro viską, jog galėtų 

įgyvendinti Projektą. Pranešėjas teigė, kad jo atstovaujama savivaldybė organizuoja viešųjų pirkimų 

procedūras, jog atitiktų reikalavimus ir, kad gautų leidimą įgyvendinti Projektą. 

Atsižvelgiant į Raštuose pateiktą prašymą, parengtas sprendimo projektas, kuriuo iš Projektų 

sąrašo išbraukiamas projektas „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas 

Vilkaviškio rajone“.  

Taip pat siūloma pripažinti Tarybos 2017 m. birželio 6 d. posėdžio metu (Marijampolės regiono 

plėtros tarybos 2017 m. birželio 9 d. posėdžio protokolas Nr. 51/8P-9) priimtą protokolinį sprendimą dėl 

perkančiosios organizacijos parinkimo negaliojančiu. 
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Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, 7 Tarybos nariai balsavo „už“, 0 – 

„prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA: 

1. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-15 ,,Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2017 m. birželio 

6 d. sprendimo Nr. 51/8S-17 „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-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto 

priemonių parko atnaujinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės 

regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“; 

2. Pripažinti negaliojančiu Tarybos 2017 m. birželio 6 d. posėdžio metu (Marijampolės regiono 

plėtros tarybos 2017 m. birželio 9 d. posėdžio protokolas Nr. 51/8P-9) priimtą protokolinį sprendimą dėl 

perkančiosios organizacijos parinkimo. 

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

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

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

pakeitimo.  

Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė teigė, kad Taryba 2016 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. 

51/8S-32 patvirtino 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 – „Zyplių dvaro pirmojo svirno pastato modernizavimas pritaikant 

turizmui ir kultūrinei veiklai“. 

2017 m. balandžio 17 d. raštu Nr. S-846 į Tarybą kreipėsi Šakių rajono savivaldybės 

administracija (toliau – Pareiškėjas), informuodama, kad vykdant Šakių rajono savivaldybės 

administracijos restruktūrizaciją bei jos metu keičiantis atsakingiems už projekto „Zyplių dvaro pirmojo 

svirno pastato modernizavimas pritaikant turizmui ir kultūrinei veiklai“ (toliau – Projektas) vykdymą 

asmenims, nebuvo laiku pateikta Projekto paraiška VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai. 

Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Pareiškėjas prašo išbraukti Projektą iš Projektų sąrašo ir sudaryti 

galimybę teikti patikslintą projektinį pasiūlymą kompleksiškam Zyplių dvaro ansamblio sutvarkymui, 

paskelbiant naują kvietimą teikti projektinius pasiūlymus. 

Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad pagal Kultūros ministro 2016 m. 

balandžio 27 d. įsakymu Nr. ĮV-338 patvirtintą Priemonės projekto projektų finansavimo sąlygų aprašą 

Nr. 1 (toliau – Aprašas) projektų sutartys pagal regionų projektų sąrašą turi būti pasirašytos iki 2018 m. 

liepos 1 d. 

Šakių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Bernardinas Petras Vainius teigė, kad, pasikeitus 

situacijai, dalies Projekto veiklų neplanuojama įgyvendinti, todėl reikėtų koreguoti Projekto 

dokumentus. Bernardinas Petras Vainius teigė, kad jei bus sudaryta galimybė teikti naują projektą, tai 

bus investuojama į kitas veiklas. Metas Ražinskas teigė, kad Tarybos raštu bus kreiptasi į Kultūros 

ministeriją dėl Priemonės Aprašo keitimo, prašant sudaryti galimybę skelbti kvietimą teikti projektinius 

pasiūlymus ir nukelti projektų paraiškų pateikimo terminą, kad Pareiškėjui būtų sudaryta galimybė teikti 

naują projektą.  

Parengtas sprendimo projektas, kuriuo keičiamas Projektų sąrašas, išbraukiant Projektą „Zyplių 

dvaro pirmojo svirno pastato modernizavimas pritaikant turizmui ir kultūrinei veiklai“.  

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, 7 Tarybos nariai balsavo „už“, 0 – 

„prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-16 ,,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“. 

5. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams pakeitimo. 
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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 pakeitimai projektų, planuojamų 

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

Priemonė 07.1.1-CPVA-V-906 „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo 

programų tikslinėse teritorijose“ 

Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad Marijampolės savivaldybės administracija 2018 m. kovo 

14 d. raštu Nr. SA-2264 (10.7.) (toliau – Raštas) kreipėsi prašydama patikslinti MRPP 2 prioriteto 

„Ekonomikos skatinimas“ 2.02 tikslo „Didinti teritorinę sanglaudą regionuose“ 2.02.01 uždavinio 

„Gyvenamosioms vietovėms (tikslinėms teritorijoms) būdingų problemų sprendimas, didinant 

konkurencingumą, ekonomikos augimą ir gyvenamosios vietos patrauklumą“ priemonės 2.02.01.03 

„Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“ projekto 

2.02.01.03.01 ,,Inžinerinės infrastruktūros jungčių tarp Marijampolės LEZ ir Marijampolės miesto 

įrengimas“ informaciją. Rašte teigiama, kad Marijampolės savivaldybės administracija buvo parengusi 

ir Vidaus reikalų ministerijai pateikusi investicinį projektą ir projektinį pasiūlymą „Inžinerinės 

infrastruktūros jungčių tarp Marijampolės LEZ ir Marijampolės miesto įrengimas“.  

Atsižvelgiant į projekto projektinio pasiūlymo vertinimo procedūrų metu VRM pateiktas 

pastabas, prašoma pakeisti projekto pavadinimą į „Marijampolės miesto inžinerinės infrastruktūros 

plėtra“. 

Priemonė 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ 

Pranešėja informavo, kad Kazlų Rūdos savivaldybės administracija (toliau – Pareiškėjas) 2018 

m. kovo 20 d. raštu Nr. SD-909 (6.1.) informavo, kad Pareiškėjas vietoje projekto ,,Gamtinio karkaso 

teritorijose kraštovaizdžio formavimas, ekologinės būklės gerinimas, teritorijų planavimo dokumentų 

rengimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“ planuoja įgyvendinti projektą ,,Gamtinio karkaso teritorijose 

kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“. Rašte teigiama, 

kad Pareiškėjui nėra poreikio papildomai keisti Kazlų Rūdos miesto bendrąjį planą ir Kazlų Rūdos 

savivaldybės bendrojo plano keitimas, išskiriant gamtinio karkaso teritorijas, nėra tikslingas (nėra 

numatytas finansavimas šių teritorijų tvarkymui). 

Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad MRPP pakeitimo projektas 2018 m. 

kovo 22 d. raštu Nr. 51/8D-42 buvo pateiktas derinti Vidaus reikalų ir Aplinkos ministerijoms. Vidaus 

reikalų ministerija 2018 m. kovo 29 d. raštu Nr. 22D-252 informavo, kad MRPP pakeitimo projektui 

pastabų ir pasiūlymų neturi. Aplinkos ministerija 2018 m. balandžio 16 d. raštu Nr. (15-1)-D8(E)-188 

pritarė MRPP pakeitimo projektui (derinimo pažyma Nr. 31 pridedama).  

Priemonė 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ 

Pranešėja informavo, kad Šakių rajono savivaldybės administracija (toliau – Pareiškėjas) 2018 

m. kovo 22 d. raštu Nr. S-681 kreipėsi į Tarybą, informuodama, kad 2018 m. kovo 15 d. buvo gautos 

Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) pastabos dėl projekto „Lukšių gyvenamosios 

vietovės atnaujinimas“ (toliau – Projektas) paraiškos vertinimo. Atsižvelgęs į pastabas Pareiškėjas 2018 

m. kovo 16 d. kreipėsi į CPVA, prašydamas nevertinti Projekto paraiškos ir leisti patikslinti ją pagal 

gautas pastabas. 2018 m. kovo 29 d. Marijampolės regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/8S-11 

Projektas buvo išbrauktas iš Marijampolės regiono projektų sąrašo Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-41. 

Pareiškėjas 2018 m. balandžio 10 d. raštu Nr. S-802 kreipėsi į Tarybą dėl MRPP keitimo, patikslinant 

Projekto informaciją.  

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, 7 Tarybos nariai balsavo „už“, 0 – 

„prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-17 ,,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“. 

6. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo 

programos pakeitimui.  

Pranešėja – Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad Marijampolės savivaldybės 

administracija (toliau – Pareiškėjas) 2018 m. balandžio 25 d. raštu Nr. SA-3716(10.7.E) (toliau – Raštas) 

kreipėsi į Tarybą, prašydama Tarybos pritarimo Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo 

programos (toliau – ITVP) pakeitimui. Rašte nurodoma, kad Pareiškėjas planuoja įgyvendinti projektą 

„Marijampolės miesto inžinerinės infrastruktūros plėtra“ (toliau – Projektas), kurį numatoma dalinai 
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finansuoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 

07.1.1-CPVA-V-906 „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse 

teritorijose“ lėšomis ir todėl būtina pakeisti ITVP 1.2.1v veiksmo informaciją (pavadinimą, aprašymą, 

ministeriją, veiksmo lėšų poreikį ir finansavimo šaltinius bei pradžios datą, taip pat Veiksmų programos 

konkretaus uždavinio numerį ir pavadinimą, pagal kurį 1.2.1v veiksmą numatoma įgyvendinti). 

Vadovaujantis Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V-480 „Dėl Integruotų 

teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių patvirtinimo“ 38.5 papunkčiu, 

planuojamam esminiams ITVP pakeitimui reikalingas Tarybos pritarimas.  

Tarybos pirmininkas Metui Ražinskui pasiūlė sprendimą dėl pritarimo Marijampolės regiono 

integruotos teritorijų vystymo programos pakeitimui priimti bendru sutarimu.  

Tarybos nariai pritarė siūlymui ir Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo 

programos pakeitimui. 

NUTARTA. Pritarti esminiams Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo 

programos pakeitimui. 

7. SVARSTYTA. Jaunimo finansinio švietimo (pilietiškumo ir socialinės atsakomybės 

ugdymo) projekto „Nepamiršk parašiuto“ pristatymas. 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM Komunikacijos skyriaus patarėjas 

Donatas Jankauskas pristatė ,,Sodros“ įgyvendinamą jaunimo švietimo projektą „Nepamiršk parašiuto“, 

kurio pagrindinis tikslas – informuoti jaunimą apie socialinį draudimą, atsakomybę, solidarumą. 

Pranešėjas teigė, kad šio projekto dėka mokytojams pakeliama jų turima kvalifikacija, o mokiniai įgauna 

žinių apie socialinį draudimą, atsakomybę, solidarumą. Donatas Jankauskas ragino savivaldybes 

bendradarbiauti įgyvendinant projektą „Nepamiršk parašiuto“. 

8. SVARSTYTA. Informacija apie Marijampolės regione vykdomos integruotos teritorijų 

vystymo programos įgyvendinimą 2017 metais. 

Posėdžio metu Regioninės plėtros departamento prie VRM Veiklos organizavimo skyriaus 

specialistas Mindaugas Juknevičius pristatė informaciją apie Marijampolės regione vykdomos 

integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimą 2017 metais.  

9. SVARSTYTA. Informacija ir diskusija apie verslo sąlygų ir investicijų plėtrą regionuose. 

Posėdyje dalyvavęs Ūkio viceministras Marius Skuodis pristatė informaciją apie verslo sąlygų 

ir investicijų plėtrą Marijampolės regione. Viceministras teigė, kad pagal Ūkio ministerijos 

administruojamas Europos Sąjungos investicijas, Marijampolės regione dominuoja verslo 

konkurencingumą skatinančios priemonės. Pranešėjas teigė, kad Ūkio ministerija numačiusi, kad 

daugiausiai jos administruojamų Europos Sąjungos investicijų bus skirta eksperimentinei plėtrai – naujų 

produktų vystymui ir jų pritaikymui rinkai.  

Viceministras Marius Skuodis teigė, kad verslas turi galimybes pasinaudoti finansinėmis 

priemonėmis, tačiau nepasinaudoja, nes nežino apie jas. Pranešėjas įvardijo Ūkio ministerijos 

administruojamas Europos Sąjungos investicijų finansines priemones, kuriomis galėtų pasinaudoti 

Marijampolės regiono verslo subjektai: atviras kreditų fondas 2, individualios garantijos („Garantijų 

fondas 2“), portfelinės garantijos, dalinis palūkanų kompensavimas. Ūkio viceministras Marius Skuodis 

teigė, kad Marijampolės apskrityje veikia apie 20 užsienio kapitalo kontroliuojamų įmonių. Kartu jos 

kiekvienais metais generuoja daugiau nei 185 mln. eurų apyvartą bei įdarbina apie 2000 darbuotojų. 

Didžiąją dalį užsienio investicijų pritraukia apdirbamosios gamybos sektoriai. Pranešėjas įvardijo 

didžiausius užsienio investuotojus Marijampolės apskrityje: UAB „CIE LT Forge“, UAB „Furnmaster“, 

UAB „Dovista“, UAB „IKEA Industry Lietuva“. Viceministras Marius Skuodis teigė, kad reikia siekti, 

jog į Marijampolės regioną butų pritraukta daugiau naujų gamybos investuotojų. Pranešėjas akcentavo 

apie regionų specializacijos stiprinimą per investicijas į darbo vietas kuriančią infrastruktūrą, 

žmogiškųjų išteklių plėtrą. 

Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas kreipėsi į viceministrą Marių Skuodį, klausdamas ar 

Ūkio ministerija planuoja padėti savivaldybėms parengti sklypų infrastruktūrą investuotojams gamybos 

veiklos vystymui. Atsakydamas į klausimą viceministras Marius Skuosis teigė, kad Ūkio ministerija 

skatina investicijų pritraukimą į regionus, todėl prioretizuojant, kur labiausiai reikės pagalbos, padės 

savivaldybėms pritaikyti infrastruktūrą investuotojų poreikiams.  

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka teiravosi apie regionų patrauklumo 

didinimą. Pranešėjas siūlė nepamiršti regionuose esančių vietos verslininkų, kuriems reikalinga parama.  
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Marijampolės kolegijos direktorius Vaidotas Viliūnas atkreipė dėmesį, kad ir aukštosioms 

mokykloms reikalingos investicijos, norint parengti specialistus darbo rinkai. Vaidotas Viliūnas pritarė 

viceministro Mariaus Skuodžio teiginiui, kad specialistų parengimas – 50 proc. sėkmės pritraukiant 

investicijas. Todėl regioninės aukštosios ir profesinės mokyklos yra labai svarbios siekiant pritraukti 

investicijas į regionus. Anot pranešėjo, dėl investicijų stokos aukštosios mokyklos negali parengti 

modernių studijų programų. Vaidotas Viliūnas teigė, kad Marijampolės kolegija turi tamprų ryšį su 

verslu, atsižvelgia į jo poreikius ruošiant specialistus darbo rinkai. 

Viceministras Marius Skuodis teigė, kad Ūkio ministerija yra numačiusi investicijas į 

darbuotojų kvalifikacijos kėlimą. 

Vidas Juozas Šalaševičius teigė, kad Marijampolės profesinio rengimo centras turi ne tik 

programas, galinčias paruošti verslui reikiamus specialistus, bet turi ir licencijuotas specialistų 

perkvalifikavimo programas. Anot pranešėjo, verslas turi bendrojo lavinimo mokyklose skleisti 

informaciją apie profesinio rengimo svarbą. Vidas Juozas Šalaševičius teigė, kad bendradarbiaujant su 

verslu Marijampolės profesinio rengimo centras vykdo profesinį dualinį mokymą, kurį sudaro dvi dalys: 

teorinė dalis profesinio mokymo įstaigoje ir praktinė dalis įmonėje. 

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo direktorius Evaldas Ulevičius 

atkreipė dėmesį, kad regionuose reikalinga institucija, kuri būtų, kaip tarpininkas tarp valstybės, 

savivaldybių institucijų ir verslo, skleidžianti visoms suinteresuotoms pusėms reikiamą susistemintą 

informaciją.  

UAB ,,Mantinga“ gamybos direktorius Arūnas Venslauskas pritarė Vilkaviškio rajono 

savivaldybės mero Algirdas Neiberka minčiai, kad reikia padėti regionuose esančiam vietos verslui. 

Anot pranešėjo, nėra teisinga, kad stambiosios įmonės eliminuojamos ir negauna jokios paramos.  

Šakių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Bernardinas Petras Vainius teigė, kad viena iš 

didžiausių problemų yra, kad savivaldybės negali disponuoti valstybes žeme, todėl užtrunka visos 

procedūros. Pranešėjas pasiteiravo viceministro, ar bus pasikeitimų šioje srityje.  

Viceministras Marius Skuodis teigė, kad Ūkio ministerija inicijuoja projektą dėl investicijų 

pritraukimo į didesnius sklypus, todėl visų reikiamų procedūrų terminas šiuose dideliuose projektuose 

sutrumpėtų iki 2 – 4 mėnesių.  

Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas Povilas Isoda teigė, kad, norint pritraukti 

investuotojus, savivaldybės turi valdyti žemę, kad galėtų greitai reaguoti į verslo poreikius. Taip pat 

pranešėjas atkreipė dėmesį į tai, kad reikia priimti sprendimus dėl energetinių išteklių. Anot Povilo 

Isodos, valstybės energetinės įmonės yra stipriausios ir galinčios prisidėti prie bendros valstybės raidos. 

Povilas Isoda teigė, kad viena iš problemų – komplikuota viešųjų pirkimų sistema.  

10. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas savivaldybių paprašė raštu informuoti, kokie 

pagrindiniai aspektai trukdo įgyvendinti projektus pagal priemonę 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ (toliau – Priemonė). Pranešėjas teigė, kad raštu 

nuo Tarybos bus kreiptasi į Švietimo ir mokslo ministeriją, įvardijant, kokie Priemonės projektų 

finansavimo sąlygų apraše nustatyti reikalavimai trukdo įgyvendinti projektus. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                           Metas Ražinskas 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                Agnė Norutė 


