
 
 

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA  

 

SPRENDIMAS 

DĖL UAB „JUODELIAI“ PAKAVIMO ELEMENTŲ GAMYKLOS STATYBOS 

PROJEKTO PRIPAŽINIMO REGIONINĖS SVARBOS PROJEKTU  

 

2019 m. spalio 16 d. Nr. 51/8S-30 

Marijampolė  

 

Vadovaudamasi Regioninės plėtros įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi, 15 straipsnio 7 dalies 9 

punktu, Regionų socialinės, ekonominės plėtros ir (arba) infrastruktūros projektų pripažinimo 

regioninės svarbos projektais kriterijų aprašu, patvirtintu Vyriausybės 2015 m. lapkričio 11 d. 

nutarimu Nr. 1184 „Dėl Regionų socialinės, ekonominės plėtros ir (arba) infrastruktūros projektų 

pripažinimo regioninės svarbos projektais kriterijų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Regioninės 

svarbos projektų kriterijų aprašas), atsižvelgdama į Marijampolės savivaldybės administracijos 

2019 m. spalio 3 d. raštą Nr. SA-8707 (10.4.E) „Dėl siūlymo UAB „Juodeliai“ vykdomą projektą 

pripažinti regioninės svarbos projektu teikimo Marijampolės regiono plėtros tarybai“, 

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 26 d. sprendimą Nr. 1-239 „Dėl siūlymo 

UAB „Juodeliai“ vykdomą projektą pripažinti regioninės svarbos projektu teikimo Marijampolės 

regiono plėtros tarybai“, Marijampolės savivaldybės mero 2019 m. spalio 11 d. raštą Nr. SA-9097 

(10.7.E) „Dėl papildomos informacijos pateikimo prie siūlymo UAB „Juodeliai“ vykdomą 

projektą pripažinti regioninės svarbos projektu“,  

Marijampolės regiono plėtros taryba  n u s p r e n d ž i a: 

 1.1. Pripažinti UAB „Juodeliai“ pakavimo elementų gamyklos statybos projektą (toliau – 

Projektas) regioninės svarbos projektu, atitinkančiu šiuos Regioninės svarbos projektų kriterijų 

apraše nustatytus kriterijus: 

 1.1.1. Projekto investicijų vertė – ne mažesnė kaip 1 mln. eurų; 

 1.1.2. Projekto veiklos susijusios su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytomis 

prioritetinėmis inovacijų raidos (sumanios specializacijos) kryptimis; 

 1.1.3. Įgyvendinus projektą bus sukurta ir ne trumpiau kaip 3 metus nuo projekto 

įgyvendinimo pabaigos išlaikyta ne mažiau kaip 15 darbo vietų, kuriose mokamas vidutinis 

mėnesinis bruto darbo užmokestis – didesnis negu Lietuvos statistikos departamento paskelbtas 

paskutinis savivaldybės, kurioje numatyta įgyvendinti projektą, vidutinis mėnesinis bruto darbo 

užmokestis; 
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 1.1.4. Per 3 metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos ne mažiau kaip 33 procentai 

sukuriamos produkcijos arba paslaugų bus eksportuojama. 

 1.2. Išsiųsti sprendimą Marijampolės savivaldybės tarybai. 

1.3. Pavesti Marijampolės savivaldybės tarybai: 

 1.3.1. kasmet iki einamųjų metų kovo 1 d. pateikti Marijampolės regiono plėtros tarybai 

informaciją apie Projekto įgyvendinimą, pasiektų ir nepasiektų rezultatų įvertinimą pagal šio 

sprendimo 1 punkte įvardytus kriterijus ir jiems Regioninės svarbos projektų kriterijų apraše 

nustatytus atsiskaitymo už jų įgyvendinimą terminus; 

 1.3.2. sužinojus aplinkybes, dėl kurių Projektas neatitinka ar neatitiks šio sprendimo 1 

punkte nurodyto (-ų) kriterijaus (-ų), pagal kurį (-iuos) Projektui suteiktas regioninės svarbos 

projekto statusas, ne vėliau kaip per 2 savaites nuo šių aplinkybių paaiškėjimo dienos apie jas 

raštu informuoti Marijampolės regiono plėtros tarybą.  

 2. Šis sprendimas per 6 mėnesius gali būti skundžiamas Marijampolės regiono plėtros 

tarybai arba per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo (įteikimo, paskelbimo) dienos gali būti 

skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės 

al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos 

įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: 

A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 

nustatyta tvarka. 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                Edgaras Pilypaitis 

 


