
 
REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 

MARIJAMPOLĖS APSKRITIES SKYRIUS 

 

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 3-IOJO POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2019 m. spalio 22 d. Nr. 51/8P-9 

Marijampolė 

 

Posėdis vyko 2019 m. spalio 16 d., Šakių rajono Lekėčių mokykloje-daugiafunkciniame centre, 

Pušyno g. 8, Lekėčiai, Šakių rajono savivaldybė. 

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

Posėdžio pirmininkas – Šakių rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis. 

Posėdžio sekretorė – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

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

Dalyvavo: Marijampolės regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) nariai ir kt. (sąrašas pridedamas, 

1 priedas). 

Posėdyje dalyvavo 15 ir 18 Tarybos narių. Kvorumas yra. 

DARBOTVARKĖ: 

1. Energetikos sektoriaus pokyčiai ir galimybės savivaldybėms; 

2. Marijampolės regiono bendradarbystės centro „Spiečius“ bei jo teikiamų paslaugų pristatymas; 

3. Dėl pritarimo tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Marijampolės apskrityje 2020–2023 m. 

prioritetams; 

4. Dėl atstovo į VšĮ Marijampolės profesinio rengimo centro tarybą delegavimo; 

5. Dėl atstovo į Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinę bendradarbiavimo per sieną komisiją 

delegavimo; 

6. Dėl atstovų į 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Lietuvos ir Rusijos federacijos 

bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą delegavimo; 

7. Dėl atstovų į Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos 

bendradarbiavimo per sieną programos jungtinę programavimo darbo grupę delegavimo; 

8. Dėl atstovų į projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo 

tobulinimo plano rengimo“ priežiūros komitetą delegavimo; 

9. Dėl kandidato į 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos stebėsenos 

komitetą teikimo; 

10. Dėl kandidato į 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos valdymo 

komitetą teikimo; 

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

12. Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir 

kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Marijampolės regiono prioritetinio ir rezervinio projektų sąrašų 

pakeitimo; 

13. Dėl UAB „Juodeliai“ pakavimo elementų gamyklos statybos projekto pripažinimo regioninės 

svarbos projektu; 

14. Kiti klausimai. 

Vadovaujantis Tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. 51/8S-23 patvirtinto Marijampolės 

regiono plėtros tarybos darbo reglamento (toliau – Reglamentas) 6 punktu, pirmajame naujai sudarytos 

Tarybos posėdyje visiems Tarybos nariams ir pirmą kartą kitame Tarybos posėdyje dalyvaujantiems 

Tarybos nariams Skyrius pateikia pasirašyti Tarybos nario nešališkumo deklaraciją (Reglamento 1 priedas). 

Pirmą kartą Tarybos posėdyje dalyvavę naujieji Tarybos nariai Valdas Kamaitis ir Gintaras Skamaročius 

pasirašė nešališkumo deklaracijas. 

Tarybos pirmininkas Edgaras Pilypaitis supažindino su darbotvarkės projektu, kuris buvo siųstas 

prieš posėdį. Posėdžio pirmininkas pasiteiravo, ar Tarybos nariai turi pastabų dėl posėdžio darbotvarkės 

projekto. Tarybos nariai pastabų neturėjo. 
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Už pasiūlytą darbotvarkę 15 Tarybos narių balsavo „už“ , 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

1. SVARSTYTA. Energetikos sektoriaus pokyčiai ir galimybės savivaldybėms. 

Lietuvos Respublikos Energetikos ministro patarėjas Alvydas Sakavičius, pristatė energetikos 

sektoriaus pokyčius ir galimybes savivaldybėms (pranešimas pridedamas, 2 priedas). 

Lietuvos darbdavių konfederacijos atstovas  Metas Ražinskas pasiteiravo, kokio dydžio ES lėšų 

parama numatyta gyventojui, norinčiam įsirengti saulės elektrinę. LR Energetikos ministro patarėjas 

Alvydas Sakavičius atsakė, kad paramos intensyvumas yra 323 Eur už 1 kW (taikoma iki 10 kW) saulės 

elektrinės įrengtosios galios. Alvydas Sakavičius teigė, kad reikia gerai apskaičiuoti, kokios saulės 

elektrinės galios reikia, nes perteklius mažina atsiperkamumo rodiklį. Energetikos ministro patarėjas 

informavo, kad kvietimas gauti paramą saulės elektrinės įsirengimui šiuo metu nebegalioja, naujas 

kvietimas bus skelbiamas 2020 m. sausio mėnesį. 

Tarybos pirmininko pavaduotojas Albinas Mitrulevičius pasiteiravo, kiek iš viso gyventojui gali 

kainuoti įsirengti saulės elektrinę. Alvydas Sakavičius atsakė, kad 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios 

kainuoja apie 1000 Eur.  

Tarybos narys Metas Ražinskas pasiteiravo, ar galima parduoti saulės elektrinės pagamintos 

elektros energijos perteklių. Energetikos ministerijos atstovas atsakė, kad negalima, nes laikui bėgant šį 

elektros energijos perteklių vartotojas panaudoja.  

2. SVARSTYTA. Marijampolės regiono bendradarbystės centro „Spiečius“ bei jo teikiamų 

paslaugų pristatymas. 

VšĮ Versli Lietuva bendradarbystės centro „Spiečius“ koordinatorė Edita Naidaitė informavo, kad 

2019 m. lapkričio 7 d., bus atidarytas Marijampolės regiono bendradarbystės centras „Spiečius“, kuris 

įsikurs ir veiklą vykdys Vytauto g. 17, Marijampolėje. Pranešėja informavo, kad bendradarbystės centras 

„Spiečius“ – verslo vystymosi erdvė, skirta bendradarbiauti ir plėstis smulkiojo ir vidutinio verslo 

subjektams. Šiuose centruose verslininkams bus suteikiamos nemokamos kompiuterizuotos darbo vietos su 

įranga, teikiamos skaitmeninio, kūrybinių industrijų vystymo, socialinio verslo konsultacijos, vykdomos 

praktinės mentorių sesijos, organizuojami verslo ugdymo mokymai ir įgyvendinamos kitos verslo 

skatinimo ir plėtros iniciatyvos.  

3. SVARSTYTA. Dėl pritarimo tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Marijampolės apskrityje 

2020–2023 m. prioritetams.  

Tarybos posėdyje dalyvavusi Marijampolės apskrities regioninės kultūros tarybos pirmininkė Aistė 

Bakaitė pristatė tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Marijampolės apskrityje 2020–2023 m. prioritetus: 

kūrybinių iniciatyvų skatinimas ir vietos materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo aktualizavimas bei 

vietos kultūrinio identiteto stiprinimas (pranešimas pridedamas, 3 priedas). 

Tarybos nariai pristatytiems tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Marijampolės apskrityje 

2020–2023 m. prioritetams pastabų neturėjo. 

4. SVARSTYTA. Dėl atstovo į VšĮ Marijampolės profesinio rengimo centro tarybą delegavimo. 

Pranešėja – Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad patvirtinus naują regionų plėtros 

tarybų sudėtį, reikalinga atnaujinti informaciją apie atstovo kandidatūrą į VšĮ Marijampolės profesinio 

rengimo centro tarybą. 

Edgaras Pilypaitis paprašė teikti kandidatūras į VšĮ Marijampolės profesinio rengimo centro tarybą. 

Marius Žitkus pasiūlė Vaido Šalaševičiaus kandidatūrą. Kitų pasiūlymų nebuvo. 

Tarybos pirmininkas Edgaras Pilypaitis pasiteiravo, ar Vaidas Šalaševičius sutinka būti 

deleguojamas. Kandidatas sutiko.  

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti už pasiūlytą kandidatūrą, 14 Tarybos narių 

balsavo „už“, 0 – „prieš“, 1 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Deleguoti į VšĮ Marijampolės profesinio rengimo centro tarybą Tarybos narį Vaidą 

Šalaševičių (sprendimas Nr. 51/8S-21 ,,Dėl atstovo į VšĮ Marijampolės profesinio rengimo centro tarybą 

delegavimo“). 

5. SVARSTYTA. Dėl atstovo į Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinę bendradarbiavimo per sieną 

komisiją delegavimo. 

Pranešėja – Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad Vidaus reikalų ministerija 

informavo, kad numatoma pakeisti Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną 

komisijos sudėtį ir prašoma pateikti deleguotų atstovų ar naujų atstovų pavardes. 

Edgaras Pilypaitis paprašė teikti kandidatūras į Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinę 

bendradarbiavimo per sieną komisiją. 
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Algirdas Neiberka siūlė išlaikyti tradiciją, kad į Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinę 

bendradarbiavimo per sieną komisiją deleguojamas Tarybos pirmininkas, tad siūlė Tarybos pirmininko 

Edgaro Pilypaičio kandidatūrą. Su šiuo siūlymu sutiko Tarybos nariai Metas Ražinskas ir Gintaras 

Skamaročius. Kitų pasiūlymų nebuvo.  

Edgaras Pilypaitis sutiko būti deleguojamas.  

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti už pasiūlytą kandidatūrą, 14 Tarybos narių 

balsavo „už“, 0 – „prieš“, 1 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Deleguoti į Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinę bendradarbiavimo per sieną 

komisiją Tarybos pirmininką Edgarą Pilypaitį (sprendimas Nr. 51/8S-22 ,,Dėl atstovo į Lietuvos ir Lenkijos 

tarpvyriausybinę bendradarbiavimo per sieną komisiją delegavimo“). 

6. SVARSTYTA. Dėl atstovų į 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Lietuvos ir 

Rusijos federacijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą delegavimo. 

Pranešėja – Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad Vidaus reikalų ministerija 

kreipėsi į Tarybą, prašant atnaujinti informaciją apie regionų plėtros tarybų atstovus, paskirtus dalyvauti 

2014–2020 metų Europos kaimynystės priemonės Lietuvos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per 

sieną programos, stebėsenos komiteto Lietuvos delegacijos sudėtyje.  

Edgaras Pilypaitis paprašė teikti kandidatūras į 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės 

Lietuvos ir Rusijos federacijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą.  

Algirdas Neiberka į tikruosius narius pasiūlė Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotojos Daivos Riklienės kandidatūrą. Lietuvos darbdavių konfederacijos 

atstovas  Metas Ražinskas į pakaitinius narius pasiūlė Marijampolės savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotoją Valdą Tumelį. Kitų pasiūlymų nebuvo. 

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti už pasiūlytas kandidatūras, 14 Tarybos 

narių balsavo „už“, 0 – „prieš“, 1 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Deleguoti į 2014–2020 metų Europos kaimynystės priemonės Lietuvos ir Rusijos 

Federacijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą tikruoju nariu Vilkaviškio rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Daivą Riklienę, o pakaitiniu nariu – Marijampolės 

savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Valdą Tumelį (sprendimas Nr. 51/8S-23 ,,Dėl 

atstovų į 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Lietuvos ir Rusijos federacijos 

bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą delegavimo“). 

7. SVARSTYTA. Dėl atstovų į Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos 

bendradarbiavimo per sieną programos jungtinę programavimo darbo grupę delegavimo. 

Pranešėja – Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad Vidaus reikalų ministerija 

kreipėsi, prašydama deleguoti Tarybos atstovą (pagrindinį ir pakaitinį narius) į Lietuvos ir Lenkijos 

bendradarbiavimo per sieną programos jungtinę programavimo darbo grupę.  

Edgaras Pilypaitis paprašė teikti kandidatūras į Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo 

Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos jungtinę programavimo darbo grupę. 

Vincas Plikaitis pasiūlė Gintaro Skamaročiaus kandidatūrą, o Metas Ražinskas – Vlado Polevičiaus. 

Kitų pasiūlymų nebuvo. 

Gintaras Skamaročius (tikruoju nariu) ir Vladas Polevičius (pakaitiniu nariu) sutiko būti 

deleguojami. 

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti už pasiūlytas kandidatūras, 13 Tarybos 

narių balsavo „už“, 0 – „prieš“, 2 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Deleguoti atstovais į Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos 

bendradarbiavimo per sieną programos jungtinę programavimo darbo grupę: tikruoju nariu Tarybos narį 

Gintarą Skamaročių, o pakaitiniu nariu – Tarybos narį Vladą Polevičių (sprendimas Nr. 51/8S-24 ,,Dėl 

atstovų į Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną 

programos jungtinę programavimo darbo grupę delegavimo“). 

8. SVARSTYTA. Dėl atstovų į projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių 

valdymo tobulinimo plano rengimo“ priežiūros komitetą delegavimo. 

Pranešėja – Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad Aplinkos ministerija kreipėsi į 

Tarybą prašydama pateikti siūlymus dėl projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių 

valdymo tobulinimo plano rengimo“ priežiūros komiteto sudėties tikslinimo.  

Edgaras Pilypaitis paprašė teikti kandidatūras į projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo plano rengimo“ priežiūros komitetą. 
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Povilas Isoda siūlė deleguoti tuos pačius atstovus, kurie buvo anksčiau deleguoti, t. y tikruoju nariu 

Valdą Tumelį, o pakaitiniu nariu – Gintarą Skamaročių. Šiam siūlymui pritarė Metas Ražinskas.  

Marius Žitkus siūlė į pakaitinius narius deleguoti Mantą Varašką. 

Edgaras Pilypaitis pasiūlė į tikruosius narius deleguoti Valdą Tumelį, o į pakaitinius – Mantą 

Varašką. Šiam siūlymui pritarė Algirdas Neiberka. 

Kitų pasiūlymų nebuvo. 

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti už pasiūlytas kandidatūras, 15 Tarybos 

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

NUTARTA. Atstovais į projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių 

valdymo tobulinimo plano rengimo“ priežiūros komitetą deleguoti: tikruoju nariu Marijampolės 

savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Valdą Tumelį, pakaitiniu nariu – Tarybos narį Mantą 

Varašką (sprendimas Nr. 51/8S-25 ,,Dėl atstovų į projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo plano rengimo“ priežiūros komitetą delegavimo“). 

9. SVARSTYTA. Dėl kandidato į 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 

stebėsenos komitetą teikimo. 

Pranešėja – Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad patvirtinus naują regionų plėtros 

tarybų sudėtį, reikalinga atnaujinti informaciją apie atstovo kandidatūrą į 2014-2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų programos stebėsenos komitetą. 

Edgaras Pilypaitis paprašė teikti kandidatūras į 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

programos stebėsenos komitetą. 

Algirdas Neiberka pasiūlė Edgaro Pilypaičio kandidatūrą. Kitų pasiūlymų nebuvo. 

Edgaras Pilypaitis sutiko būti deleguojamas. 

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti už pateiktą kandidatūrą, 14 Tarybos narių 

balsavo „už“, 0 – „prieš“, 1 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Teikti Tarybos pirmininko Edgaro Pilypaičio kandidatūrą atstovu į 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komitetą (sprendimas Nr. 51/8S-26 

,,Dėl kandidato į 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos 

komitetą teikimo“). 

10. SVARSTYTA. Dėl kandidato į 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 

valdymo komitetą teikimo. 

Pranešėja – Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad patvirtinus naują regionų plėtros 

tarybų sudėtį, reikalinga atnaujinti informaciją apie atstovo kandidatūrą į 2014-2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų programos valdymo komitetą. 

Edgaras Pilypaitis paprašė teikti kandidatūras į 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

programos valdymo komitetą. 

Albinas Mitrulevičius ir Metas Ražinskas siūlė Vinco Plikaičio kandidatūrą, o Vincas Plikaitis                                                  

– Algirdo Neiberkos kandidatūrą.  

Edgaras Pilypaitis pasiūlė į tikruosius narius deleguoti Vincą Plikaitį, o į pakaitinius – Algirdą 

Neiberką. 

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti už pasiūlytas kandidatūras, 14 Tarybos 

narių balsavo „už“, 0 – „prieš“, 1 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Teikti Tarybos atstovų kandidatūras į 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos valdymo komitetą:  tikruoju nariu Tarybos narį Vincą Plikaitį, o pakaitiniu 

nariu – Tarybos narį Algirdą Neiberką (sprendimas Nr. 51/8S-27 ,,Dėl kandidato į 2014-2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetą teikimo“). 

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

Pranešėja – Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministerijos 2019 m. spalio 15 d. raštu Nr. 1D-5144 buvo gautas Vidaus reikalų ministerijos 

pritarimas Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams (toliau – MRPP) dalies „Priemonių 

planas“ pakeitimo projektui, kuriuo MRPP papildomas nauju Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos 

planuojamu įgyvendinti projektu ,,Kazlų Rūdos miesto Vytauto gatvės dalies infrastruktūros gerinimas”, 

įgyvendinamo pagal priemonę Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“. Atsižvelgiant į tai, 

patikslintas Tarybos nariams prieš posėdį siųstas MRPP dalies „Priemonių planas“ pakeitimo projektas. 

Patikslintas MRPP dalies „Priemonių planas“ projektas Tarybos nariams pateiktas susipažinti posėdžio 

metu. Tarybos nariai pastabų neturėjo.  
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Pranešėja informavo, kad teikiamame svarstyti MRPP dalies „Priemonių planas“ pakeitimo 

projekte įtrauktas naujas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos planuojamas įgyvendinti 

projektas ,,Pėsčiųjų tako tarp Vilkaviškio ligoninės ir poliklinikos įrengimas“ bei tikslinamos Marijampolės 

savivaldybės administracijos planuojamo įgyvendinti projekto ,,Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas 

Marijampolėje“ finansavimo šaltinių sumos, nes pareiškėjas išreiškė poreikį papildomai finansuoti 

projektą. Pranešėja informavo, kad šie abu projektai planuojami įgyvendinti pagal regioninę priemonę Nr. 

04.5.1-TID-R-516 ,,Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“. Taip pat Jurgita Mitrulevičienė teigė, 

kad pakeitimo projekte tikslinamos Marijampolės savivaldybės administracijos planuojamo įgyvendinti 

projekto ,,Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose 

Marijampolės savivaldybėje“, įgyvendinamo pagal priemonę 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio 

apsauga“, finansavimo šaltinių sumos, nes pareiškėjas išreiškė poreikį ir planuoja kreiptis dėl papildomo 

projekto finansavimo. Šiam MRPP dalies „Priemonių planas“ pakeitimo projektui yra pritarusi Vidaus 

reikalų ministerija (2019 m. spalio 4 d. raštas Nr. 1D-4977). Kiti pakeitimai atlikti atsižvelgiant į projektų 

įgyvendinimo monitoringo duomenis.  

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti už sprendimo projektą, 15 Tarybos narių 

balsavo „už“, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-28 ,,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“. 

12. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės 

„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Marijampolės regiono prioritetinio ir 

rezervinio projektų sąrašų pakeitimo. 

Pranešėja – Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad parengtu sprendimo projektu: 

▪ pakeičiamas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Marijampolės regiono prioritetinis projektų sąrašas, 

išbraukiant Šakių rajono savivaldybės administracijos projektą „Slavikų atnaujinimas ir plėtra“, 

patikslinant projektų paramos lėšų sumas pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio 

ministerijos Marijampolės regiono projektams patvirtintas paramos sumas ir įrašant Kalvarijos sav. 

Liubavo Juozo Montvilos pagrindinės mokyklos projektą „Viešosios infrastruktūros gerinimas Liubavo 

kaime“ bei Kalvarijos sav. kultūros centro projektą ,,Visuomeninės paskirties pastato modernizavimas 

Brukų kaime“; 

▪ pakeičiamas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ rezervinis projektų sąrašas išbraukiant Kalvarijos sav. 

Liubavo Juozo Montvilos pagrindinės mokyklos projektą „Viešosios infrastruktūros gerinimas Liubavo 

kaime“ bei Kalvarijos sav. kultūros centro projektą ,,Visuomeninės paskirties pastato modernizavimas 

Brukų kaime“. 

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti už sprendimo projektą, 15 Tarybos narių 

balsavo „už“, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-29 ,,Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2017 m. 

balandžio 13 d. sprendimo Nr. 51/8S-11 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos 

priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Marijampolės regiono projektų 

sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

13. SVARSTYTA. Dėl UAB „Juodeliai“ pakavimo elementų gamyklos statybos projekto 

pripažinimo regioninės svarbos projektu.  

Pranešėjas – Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda teigė, kad UAB ,,Juodeliai“ 2019 m. 

birželio mėnesį kreipėsi, prašydami jų įgyvendinamą pakavimo elementų gamyklos statybos projektą 

pripažinti regioninės svarbos projektu. Pranešėjas teigė, kad Marijampolės savivaldybės taryba 2019 m. 

rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. 1-239 nusprendė teikti Tarybai dėl šio projekto pripažinimo regioninės 

svarbos projektu. Povilas Isoda teigė, kad 2019 m. rugpjūčio 7 d. gautame Vidaus reikalų ministerijos rašte 

Nr. 1D-4008 (toliau – Raštas) siūloma nesvarstyti projektų pripažinimo regioninės svarbos projektais 

klausimų iki naujos Regionų socialinės, ekonominės plėtros ir (arba) infrastruktūros projektų pripažinimo 

regioninės svarbos projektais kriterijų aprašo (toliau – Aprašas) redakcijos įsigaliojimo. Rašte nurodoma, 

kad naują Aprašo redakciją planuojama patvirtinti iki rugsėjo mėnesio pabaigos. Povilas Isoda atkreipė 

dėmesį, kad nauja Aprašo redakcija dar kol kas nepatvirtinta. Todėl pranešėjas siūlė remiantis šiuo metu 

galiojančiais teisės aktais UAB „Juodeliai“ pakavimo elementų gamyklos statybos projektą pripažinti 
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regioninės svarbos projektu. Povilas Isoda teigė, kad šis projektas atitinka šiuo metu galiojančio Aprašo 

nustatytus reikalavimus.  

Edgaras Pilypaitis teigė, kad Rašte nurodoma, jog Aprašo pakeitimo projektas bus pateiktas derinti 

regionų plėtros taryboms, tačiau dar jokio derinimo nebuvo gauta. Pranešėjas teigė, kad rengiant regiono 

specializacijos projektą buvo skirta daug intelektinių resursų ir laiko, tačiau specializacijos programa 

neįgyvendinama.  

Evaldas Ulevičius teigė, kad UAB ,,Juodelių“ pakavimo elementų gamyklos statybos projektas 

atitinka MRPP ir Marijampolės regiono specializacijos programą. Todėl siūlo šį projektą pripažinti 

regioninės svarbos projektu.  

Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė teigė, kad iš Vidaus reikalų ministerijos buvo gautas 

siūlymas nesvarstyti dėl projektų pripažinimo regioninės svarbos projektais klausimų, siekiant išvengti 

teisminių ginčų ir kitų galimų neigiamų pasekmių. Pranešėja teigė kad Klaipėdos ir Kauno regionų plėtrų 

tarybų sprendimai dėl projektų pripažinimo regioninės svarbos projektais nagrinėjami teismuose. Jurgita 

Mitrulevičienė informavo, kad Klaipėdos atveju argumentuojama, jog regiono plėtros taryba, svarstydama 

projektą, nepakankamai atsakingai vertino projekto turinį, jo atitiktį nustatytiems kriterijams ir projekto 

nurodytų kriterijų atitikimą Apraše nustatytiems kriterijams.  

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti už sprendimo projektą, 15 Tarybos narių 

balsavo „už“, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-30 ,,Dėl UAB „Juodeliai“ pakavimo elementų gamyklos 

statybos projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu“.  

14. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019 m. spalio 14 d. 

raštu Nr. SR-4166 (toliau – Raštas) kreipėsi į Tarybą, prašant rekomenduoti savo apskrities savivaldybę, 

kuri būtų suinteresuota tapti Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro įgyvendinamo projekto 

„Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines 

kompetencijas“ (toliau – Projektas) partnere. Pranešėja teigė, kad Rašte nurodoma, kad Projekto 

įgyvendinimo metu bus vykdomi suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų mokymai savivaldybėse. Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerija numato skirti papildomų lėšų Projektui įgyvendinti, todėl nori išsiaiškinti 

savivaldybių poreikius ir galimybes bendradarbiauti plėtojant suaugusiųjų švietimą. Pranešėja teigė, kad 

Rašte nurodoma, jog Projekto partnerės turi atitikti šiuos kriterijus:  

1. įgyvendina kryptingą suaugusiųjų švietimo politiką, turi pagrįstą ir aktualų jos įgyvendinimo 

planą (duomenimis pagrįsti uždaviniai ir priemonės, planas parengtas ir įgyvendinamas įtraukiant 

suinteresuotas grupes, švietimo paslaugos teikiamos įvairioms grupėms ir kt.); 

2. finansuoja suaugusiųjų švietimo programas (bendrųjų kompetencijų temomis): finansavimą 

skirią naudojantis aiškia ir skaidria schema, įtraukia įvairius teikėjus į programų vykdymą, turi potencialų 

mokymų teikėjų tinklą; 

3. pasirengusi prisidėti prie neformaliojo suaugusiųjų švietimo finansavimo savo lėšomis (ne 

mažiau kaip 15 proc. nuo savivaldybei skiriamos projekto sumos); 

4. pasirengusi skirti darbuotoją, atsakingą už projekto veiklų koordinavimą ir vykdymą.  

Skyriaus vedėja informavo, kad Rašte nurodoma, kad nuomonę ir argumentus dėl savivaldybių 

galimo dalyvavimo Projekto veiklose galima pateikti iki 2019 m. spalio 22 d. 

Edgaras Pilypaitis teigė, kad Šakių rajono savivaldybė neatitinka Rašte nurodytų kriterijų, tačiau 

galėtų būti Projekto partnere. Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda ir Vilkaviškio rajono 

savivaldybės meras Algirdas Neiberka teigė, kad jų atstovaujamos savivaldybės atitinka Rašte nustatytus 

kriterijus ir gali būti Projekto partnerėmis. Buvo nutarta Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai 

rekomenduoti Marijampolės ir Vilkaviškio rajono savivaldybes kaip galimus Projekto partnerius. 

Metas Ražinskas siūlė Tarybos raštu kreiptis į Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir 

savivaldybių komitetą, teikiant pastabas ir siūlymus dėl Vidaus reikalų ministerijos parengto Lietuvos 

Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889 pakeitimo projekto. Tarybos nariai pritarė šiam 

siūlymui.  

 

Tarybos pirmininkas                                                                           Edgaras Pilypaitis 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                              Ingrida Švabauskienė 


