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ITVP tikslų, uždavinių ir veiksmų struktūra

1. Tikslas: Didinti užimtumą Marijampolės regione

1.1. Uždavinys: vystyti urbanistinius centrus 
Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šakių 
ir Vilkaviškio miestuose, skatinant smulkaus 
ir vidutinio verslo plėtrą bei didinant viešųjų 

erdvių ir bendruomeninės infrastruktūros 
lankomumą ir patrauklumą

• 15 veiksmų:

• KSA (tikslinė) – 3 veiksmai;

• KRSA (susieta) – 2 veiksmai;

• MSA (tikslinė) – 4 veiksmai;

• ŠRSA (susieta) – 1 veiksmas;

• VRSA (tikslinė) – 5 veiksmai.

• 6 baigti;

• 6 įgyvendinami;

• 3 atsisakyta.

• Lieka 12 veiksmų.

1.2. Uždavinys: sudaryti sąlygas kurti gerai 
apmokamas, į aukštą pridėtinę vertę 

orientuotas darbo vietas

• 2 veiksmai:

• KSA (tikslinė) – 0 veiksmų;

• KRSA (susieta) – 0 veiksmų;

• MSA (tikslinė) – 2 veiksmai;

• ŠRSA (susieta) – 0 veiksmų;

• VRSA (tikslinė) – 0 veiksmų.

• 0 baigtų;

• 1 įgyvendinamas (pateikta paraiška);

• 1 atsisakyta.

• Lieka 1 veiksmas.

1.3. Uždavinys: Pagerinti darbo vietų 
pasiekiamumą, optimizuoti ryšius tarp 

urbanistinių centrų ir gyvenamųjų teritorijų

• 10 veiksmų:

• KSA (tikslinė) – 1 veiksmas;

• KRSA (susieta) – 2 veiksmai;

• MSA (tikslinė) – 2 veiksmai;

• ŠRSA (susieta) – 1 veiksmas;

• VRSA (tikslinė) – 4 veiksmai.

• 5 baigti;

• 4 įgyvendinami;

• 1 atsisakyta.

• Lieka 9 veiksmai.



1.1. uždavinys 1.2. Uždavinys 1.3. Uždavinys

1.1.1v Veiksmas: Vilkaviškio miesto rekreacinės teritorijos 
prie Šeimenos upės sukūrimas ir kompleksiškas prieigų 
sutvarkymas
1.1.2v Veiksmas: Vilkaviškio miesto centrinės J. 
Basanavičiaus aikštės ir jos prieigų sutvarkymas
1.1.3v Veiksmas: Kompleksinis J. Basanavičiaus aikštės 
viešųjų erdvių sutvarkymas
1.1.4v Veiksmas: Teritorijos tarp Vilkaviškio kultūros centro, 
Vilkaviškio autobusų stoties, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo 
centro sutvarkymas
1.1.5v Veiksmas: Vilkaviškio miesto sodo tarp Šeimenos 
upelio, Vytauto, Rimgaudo ir J. Basanavičiaus gatvių 
sutvarkymas, modernizavimas bei plėtra
1.1.6v Veiksmas: Kompleksinis Kalvarijos miesto centrinės 
dalies sutvarkymas (atnaujinant parką, autobusų stoties 
teritoriją, aikštę, turgelį)
1.1.7v Veiksmas: Šešupės kairiojo kranto teritorijos 
(gamtinio karkaso teritorijos) kompleksinis sutvarkymas 
1.1.8v Veiksmas: Kompleksinis Marijampolės miesto 
teritorijos prie Vytauto, P. Armino, Aušros, V. Kudirkos ir 
Mindaugo gatvių viešųjų erdvių sutvarkymas 
1.1.9v Veiksmas: Marijampolės regiono turizmo trasų ir 
maršrutų (Šešupės vandens trasos ir kt.) informacinės 
infrastruktūros plėtra 
1.1.10v Veiksmas: Kalvarijos savivaldybės viešosios 
bibliotekos patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams 
1.1.11v Veiksmas: Viešosios Petro Kriaučiūno bibliotekos, 
esančios Vytauto g. 22, Marijampolėje, paslaugų plėtra
1.1.12v Veiksmas: Kalvarijos miesto vandenvietės 
rekonstrukcija, užtikrinant geriamojo vandens kokybę
1.1.13v Veiksmas: Kazlų Rūdos miesto vandenvietės 
rekonstrukcija, užtikrinant geriamojo vandens kokybę
1.1.14v Veiksmas: Pastato, esančio Atgimimo gatvė 5, Kazlų 
Rūdoje, restauracija, pritaikant jį bendruomenės poreikiams 
1.1.15v Veiksmas: Šakių miesto naujų geriamo vandens 
tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimas (tinklų rekonstrukcija)

1.2.1v Veiksmas: Marijampolės miesto inžinerinės 
infrastruktūros plėtra
1.2.2v Veiksmas: Investicijų pritraukimui svarbios inžinerinės 
infrastruktūros vystymas

1.3.1v Veiksmas: Vilkaviškio miesto Vilniaus gatvės dalies 
rekonstrukcija
1.3.2v Veiksmas: Vilkaviškio miesto Janonio gatvės dalies 
rekonstrukcija
1.3.3v Veiksmas: Vilkaviškio miesto Kęstučio ir Maironio gatvių 
dalių rekonstrukcija 
1.3.4v Veiksmas: Kalvarijos miesto Laisvės gatvės 
rekonstrukcija
1.3.5v Veiksmas: Marijampolės savivaldybės Kauno gatvės 
dalies ir Kempingo gatvės rekonstrukcija
1.3.6v Veiksmas: Ekologiškų transporto priemonių įsigijimas 
1.3.7v Veiksmas: Kazlų Rūdos miesto Gedimino ir Kęstučio 
gatvių dalių infrastruktūros sutvarkymas
1.3.8v Veiksmas: Šakių miesto susisiekimo infrastruktūros 
modernizavimas Medžiotojų, Jazminų, L. Giros, Birutės, 
Griškabūdžio, P. Vaičaičio, J. Basanavičiaus ir Striūpų gatvėse 
1.3.9v Veiksmas: Nauja Šiaurės g. ruožo tarp Vienybės ir 
Pilviškių gatvių statyba
1.3.10v Veiksmas: Kazlų Rūdos miesto Vytauto gatvės dalies 
infrastruktūros gerinimas 



1. Tikslas: Didinti užimtumą Marijampolės regione

Efekto rodiklis Planuota Pasiekta

1-E
Užimtumo lygis Marijampolės regione 15-64 m. amžiaus gyventojų 
grupėje, procentais (2019 m.)

63,10 66,20

1.1. Uždavinys: vystyti urbanistinius centrus 
Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šakių ir 

Vilkaviškio miestuose, skatinant smulkaus ir 
vidutinio verslo plėtrą bei didinant viešųjų erdvių 
ir bendruomeninės infrastruktūros lankomumą ir 

patrauklumą

1.2. Uždavinys: sudaryti sąlygas kurti gerai 
apmokamas, į aukštą pridėtinę vertę 

orientuotas darbo vietas

1.3. Uždavinys: Pagerinti darbo vietų 
pasiekiamumą, optimizuoti ryšius tarp 

urbanistinių centrų ir gyvenamųjų 
teritorijų

Rezultato rodiklis Planuota Pasiekta Rezultato rodiklis Planuota Pasiekta Rezultato rodiklis Planuota Pasiekta

1-R-1

Veikiančių mažų ir vidutinių 
įmonių, tenkančių 1000-ui 
gyventojų, skaičius, vienetais 
(2020 m.)

12,30 17,78 1-R-2

Įmonių produktyvumas 
(pridėtinė vertė, tenkanti 1 
dirbančiajam, tūkst. Eur)
(2019 m.)

13,00 15,81 1-R-3

Ilgalaikiai 
bedarbiai, 
asmenys 
(2020 m. gruodis)

3.500,00 4,044,00

Rodikliai ir jų pasiekimas



1.1. Uždavinys: vystyti urbanistinius centrus 
Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šakių ir 

Vilkaviškio miestuose, skatinant smulkaus ir 
vidutinio verslo plėtrą bei didinant viešųjų 
erdvių ir bendruomeninės infrastruktūros 

lankomumą ir patrauklumą

1.2. Uždavinys: sudaryti sąlygas kurti gerai 
apmokamas, į aukštą pridėtinę vertę orientuotas 

darbo vietas

1.3. Uždavinys: Pagerinti darbo vietų 
pasiekiamumą, optimizuoti ryšius tarp 

urbanistinių centrų ir gyvenamųjų 
teritorijų

Produkto rodiklis Planuota Pasiekta Produkto rodiklis Planuota Pasiekta Produkto rodiklis Planuota Pasiekta

1.1-P-1

Papildomi gyventojai, kuriems 
teikiamos pagerintos vandens 
tiekimo paslaugos, asmenys

8.800,00 4.737,00 1.2-P-1
Subsidijas gaunančių įmonių 
skaičius, įmonės

4,00 0,00 1.3-P-1
Bendras rekonstruotų arba 
atnaujintų kelių ilgis, km

8,52 4,89

1.1-P-2

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti 
lankymui gamtos ir kultūros 
paveldo objektai ir teritorijos, 
skaičius

1,00 0,00 1.2-P-2
Sukurtos arba atnaujintos atviros 
erdvės miestų vietovėse, kv. m

2.000,00 0,00 1.3-P-2
Įgyvendintos darnaus 
judumo priemonės, 
skaičius

1,00 0,00

1.1-P-3
Įgyvendintos turizmo rinkodaros 
priemonės, skaičius

1,00 0,00 1.2-P-3
Vietos vienetų investicijos 
tvarkomose teritorijose, tūkst. Eur

0,00 0,00 1.3-P-3
Įsigytos naujos ekologiškos 
viešojo transporto 
priemonės, skaičius

5,00 0,00

1.1-P-4

Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti 
įvairaus teritorinio lygmens 
kraštovaizdžio arealai, skaičius

1,00 0,00 1.2-P-4
Naujos darbo vietos tvarkomose 
teritorijose, vnt.

0,00 0,00 1.3-P-4
Įdiegtos saugų eismą 
gerinančios ir 
aplinkosaugos priemonės

1,00 1,00

1.1-P-5
Sukurtos arba atnaujintos atviros 
erdvės miestų vietovėse, kv. m

50.988,0076.140,28

1.1-P-6

Pastatyti arba atnaujinti viešieji 
arba komerciniai pastatai miestų 
vietovėse, kv. m

50,00 523,68

1.1-P-7
Modernizuoti kultūros 
infrastruktūros objektai

2,00 2,00



Suplanuotos ir išmokėtos lėšos

ITVP

Suplanuota Iš jų ES fondų  ir 
VB lėšos

Išmokėta Iš jų ES fondų  ir VB 
lėšos

21.882.274,55 17.627.595,33 11.989.684,68 9.839.969,48

1.1. Uždavinys: vystyti urbanistinius centrus 
Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šakių ir 

Vilkaviškio miestuose, skatinant smulkaus ir 
vidutinio verslo plėtrą bei didinant viešųjų erdvių ir 

bendruomeninės infrastruktūros lankomumą ir 
patrauklumą

1.2. Uždavinys: sudaryti sąlygas kurti gerai 
apmokamas, į aukštą pridėtinę vertę 

orientuotas darbo vietas

1.3. Uždavinys: Pagerinti darbo vietų 
pasiekiamumą, optimizuoti ryšius tarp 

urbanistinių centrų ir gyvenamųjų teritorijų

Suplanuota Iš jų ES 
fondų ir VB 
lėšos

Išmokėta Iš jų ES 
fondų  ir VB 
lėšos

Suplanuota Iš jų ES 
fondų  ir 
VB lėšos

Išmokėta Iš jų ES 
fondų lėšos

Suplanuota Iš jų ES 
fondų  ir VB 
lėšos

Išmokėta Iš jų ES 
fondų  ir 
VB lėšos

11.906.040,00 10.247.454,00 9.055.788,23 7.751.835,17 3.943.229,55 3.094.337,33 0,00 0,00 6.033.005,00 4.285.804,00 2.933.896,45 2.088.134,31


