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Posėdis vyko 2021 m. vasario 10 d. nuotoliniu būdu. 

Posėdžio pradžia – 10.00 val. Posėdžio pabaiga – 11.30 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 Kristina Jakavonienė. 

Dalyvavo: Marijampolės regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) nariai (registracija 

atlikta Tarybos nariams jungiantis prie posėdžio): 

Kęstutis Bagdanavičius, Povilas Isoda,  Paulius Marozas, Albinas Mitrulevičius, Algirdas 

Neiberka, Simonas Petrulis, Edgaras Pilypaitis, Vincas Plikaitis, Vladas Polevičius, Metas 

Ražinskas, Gintaras Skamaročius, Vaidas Šalaševičius, Bernardinas Petras Vainius, Mantas 

Varaška, Marius Žitkus. 

Pranešėjai ir diskusijoje dalyvavę: Marijampolės savivaldybės administracijos Investicijų ir 

verslo skatinimo skyriaus vedėjas Darius Cinaitis, Kalvarijos savivaldybės administracijos 

Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Vida Tumelienė, Kazlų Rūdos savivaldybės 

administracijos Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Investicijų poskyrio vedėja Rasa 

Avietynienė, Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė, Skyriaus vyr. specialistė Agnė Norutė. 

Pranešimai pridedami. 

Posėdyje dalyvavo 15 iš 18 Tarybos narių. Kvorumas yra. 

Posėdžio pirmininkas pristatė darbotvarkę. 

DARBOTVARKĖ: 

1. Informacija apie regioninės svarbos projekto UAB „Juodeliai“ pakavimo elementų 

gamyklos statybos projekto įgyvendinimą ir rezultatų įvertinimą; 

2. Informacija dėl Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos 

ataskaitos už 2020 m.; 

3. Informacija apie Marijampolės regiono projektų įgyvendinimą;  

4. Informacija dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos veiklos 2020 m.; 

5. Informacija apie regiono plėtros tarybos veiklos pokyčius, susijusius su Lietuvos 

Respublikos regioninės plėtros įstatymo nuostatų įgyvendinimu;   

6.  Kiti klausimai. 

Posėdžio pirmininkas Edgaras Pilypaitis pasiteiravo, ar Tarybos nariai turi pastabų dėl 

posėdžio darbotvarkės projekto. Tarybos nariai pastabų neturėjo. 

Bendru sutarimu pasiūlytai darbotvarkei pritarta. 

1. SVARSTYTA. Informacija apie regioninės svarbos projekto UAB „Juodeliai“ pakavimo 

elementų gamyklos statybos projekto įgyvendinimą ir rezultatų įvertinimą. 

Pranešėjas – Marijampolės savivaldybės administracijos Investicijų ir verslo skatinimo 

skyriaus vedėjas Darius Cinaitis pateikė informaciją apie vykdomo regioninės svarbos projekto 

UAB „Juodeliai“ pakavimo elementų gamyklos statybos projekto įgyvendinimą ir pasiektus 

rezultatus. Jis informavo, kad šiuo metu visiškai pabaigti statybos darbai (gamybinis pastatas, 

administracinis pastatas ir pagalbiniai statiniai), sutvarkyta infrastruktūra, įdiegta ir sumontuota 

gamybinė linija. Vyksta gamybinės įrangos instaliavimo ir derinimo darbai. Gamykloje buvo 

įdarbinta daugiau kaip 100 darbuotojų. Projekto investicijų vertė – ~ 50 mln. Eur. Taip pat jis 

pabrėžė, kad šiuo metu bendraujama su Lietuvos geležinkelių atstovais, kadangi netoli „Juodelių“ 
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įmonės teritorijos planuojama tiesti Rail Baltica geležinkelio atšaką. Papildydamas šį klausimą, 

pasisakė Tarybos narys, Marijampolės LEZ vadovas S. Petrulis. Jis informavo, kad šalia LEZ esanti 

teritorija sparčiai vystoma. Kuriasi įmonės UAB „Juodeliai“, planų turi įmonė UAB „Mantinga“. 

Numatyta Rail Baltica geležinkelio atšaka. Dėl šios atšakos vyksta diskusijos su Lietuvos 

geležinkelių atstovais, kur tiksliai ji turėtų būti tiesiama. Tarybos narys V. Šalaševičius paklausė, 

kokios tiksliai įmonės šiuo metu veikia LEZ teritorijoje ir koks teritorijos užpildymas. S. Petrulis 

patikslino, kad šiuo metu veikia UAB „Dovista“, užėmusi 60 ha.  

2. SVARSTYTA. Informacija dėl Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo 

programos ataskaitos už 2020 m. 

Pranešėja – Skyriaus vyr. specialistė Agnė Norutė paaiškino, kad pagal pateiktą 

savivaldybių informaciją buvo parengta ITVP ataskaita už 2020 metus (pristatymas pridedamas). Ji 

akcentavo, kad pagrindinis ITVP tikslas – didinti užimtumą Marijampolės regione. Šiam tikslui 

pasiekti numatyti 3 uždaviniai ir veiksmai jiems įgyvendinti. Pagrindinis efekto rodiklis tikslui 

pasiekti – užimtumo lygis Marijampolės regione 15-64 m. amžiaus gyventojų grupėje, procentais 

(2019 m.). Šio rodiklio planuota reikšmė buvo numatyta – 63,10 proc., pasiekta – 66,20 proc. 

Žemesnio lygmens rodiklis – „Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių, tenkančių 1000-ui gyventojų, 

skaičius, vienetais (2020 m.)“ viršytas nuo 12,30 iki 17,78. Rodiklio „Įmonių produktyvumas 

(pridėtinė vertė, tenkanti 1 dirbančiajam, tūkst. Eur) (2019 m.)” planuota reikšmė 13, o pasiekta 

15,81. Rodiklio “Ilgalaikiai bedarbiai, asmenys (2020 m. gruodis)“ reikšmė pakito neigiama linkme, 

t. y. bedarbių padidėjo nuo 3 500 iki 4 044. Pagal visiems uždaviniams numatytus veiksmus ITVP 

suplanuota – 21,8 mln. Eur lėšų, o išmokėta – 9,8 mln. Eur lėšų. 

3. SVARSTYTA. Informacija apie Marijampolės regiono projektų įgyvendinimą. 

 Pranešėja Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė pažymėjo, kad 2014–2020 m. finansinio 

laikotarpio projektai regione bus įgyvendinami dar iki 2023 metų. Ji informavo, kad šiuo metu 

Taryba į regiono projektų sąrašus yra įtraukusi 140 projektų, iš kurių – 70 baigti įgyvendinti, 67 – 

įgyvendinami, o 3 projektų paraiškos dar vertinamos (pristatymas pridedamas). Iš viso suplanuota 

projektų įgyvendinimui – 45,4 mln. Eur, t. y. 99 proc. visų numatytų lėšų, sutarčių sudaryta už 45 

mln. Eur, o išmokėta projektams – 31,9 mln. Eur ES fondų lėšų. 2020 m. daugiausia lėšų išmokėta 

Šakių rajono, Marijampolės ir Vilkaviškio rajono savivaldybių administracijų įgyvendinamiems 

projektams. Taip pat buvo pateikta informacija apie regione likusias sutaupytas lėšas pagal 

priemones. Didžiausias likutis šiuo metu – 163.297,00 Eur ES fondų lėšų pagal priemonę Nr. 

07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“. J. Mitrulevičienė akcentavo, kad šių lėšų 

negalima investuoti kitaip, kaip tik projekto intensyvumui didinti. Tokia galimybe planuoja 

pasinaudoti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija. Dėl lėšų poreikio Tarybos  raštu buvo 

informuota ministerija.  

Posėdyje buvo apžvelgta keletas jau baigtų įgyvendinti arba šiuo metu vykdomų regioninių 

projektų, kurių rezultatų laukia arba jais jau naudojasi ir palankiai vertina vietos gyventojai. 

Pasidžiaugta Kalvarijos savivaldybės administracijos įgyvendintu projektu „Kompleksinis 

Kalvarijos miesto centrinės dalies sutvarkymas“, kurio metu buvo sutvarkyta Kalvarijos miesto 

centrinė dalis, atliekant Kalvarijos centro parko, Laisvės g., autobusų stoties modernizavimą. Buvo 

pakeistos dangos, įrengtas apšvietimas ir atnaujinta mažoji architektūra, sutvarkyti želdiniai ir 

įrengti nauji inžineriniai tinklai. Vykdant projekto veiklas, buvo atnaujintas autobusų stoties 

pastatas ir sutvarkyta aplink esanti teritorija, įrengtos prekyvietės. Taip pat pristatyti Marijampolės 

savivaldybės administracijos projektai „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas 

Marijampolėje“ ir „Marijampolės savivaldybės Kauno gatvės dalies ir Kempingo gatvės 

rekonstrukcija“, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos įgyvendinamas projektas 

„Ikimokyklinio ugdymo paslaugų plėtra Kazlų Rūdoje“. Įgyvendinant pastarąjį planuojama įkurti 

40 naujų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietų Kazlų Rūdos vaikų lopšelyje-darželyje 

„Pušelė”, atnaujinti darželio edukacinės erdves, įsigyti vaikų kūrybiškumą skatinančias priemones. 

Šakiuose gyventojų poreikiai atliepti ir sujungtos atskiros miesto erdvės, įrengus pėsčiųjų ir 

dviračių taką teritorijoje tarp V. Kudirkos ir Kęstučio gatvių. Vilkaviškio miesto gyventojai laukia 

projekto, kuriuo bus kuriamos naujos viešosios poilsio ir laisvalaikio erdvės prie Šeimenos upės, 

rezultatų. Tvarkomoje teritorijoje bus įrengtas pėsčiųjų-dviračių takas su apšvietimu, įrengtos 

pasyvaus poilsio erdvės, pramogų erdvė, kultūros bei meno erdvės.   

Tarybos narys G. Skamaročius pagal pateiktą informaciją pasiteiravo, ar šiuo metu regiono 
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projektams dar neišmokėtos – 12 mln. Eur lėšų bus išmokėta laiku, ar savivaldybėms nebus 

problemų su skolinimosi limitais, ir ar nebūtų galimybės šiuo metu neišmokėtas lėšas perskirstyti. J. 

Mitrulevičienė paaiškino, kad projektų sutartys jau sudarytos, projektai jau įgyvendinami, todėl 

tokios galimybės perskirstyti lėšas tikrai nėra. Ji akcentavo, kad vienose priemonėse lėšų 

išmokėjimas mažesnis, kitose didesnis. Pranešėja paminėjo pagal priemonę „Socialinių paslaugų 

infrastruktūros plėtra“ Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centro įgyvendinamą 

projektą, kurio išmokėta maža dalis lėšų. Tarybos pirmininkas paaiškino, kad šio projekto situacija 

susiklostė tokia dėl to, kad vykdant rangos darbus buvo atkasti senų pastatų rūsiai, o kadangi tai 

paveldo teritorija turėjo būti atliekami archeologiniai tyrimai. Dėl to užsitęsė projekto vykdymo 

darbai, lėšos neišmokamos dėl neužkontraktuotų darbų, bet ne dėl kažkokių skolinimosi problemų. 

4. SVARSTYTA. Informacija dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos veiklos 2020 m. 

Tarybos pirmininkas Edgaras Pilypaitis pristatė Tarybos veiklą 2020 metais (pridedama). Jis 

informavo, kad per šiuos metus buvo įvykdyta 16 Tarybos posėdžių, 13 iš jų – rašytinės procedūros 

tvarka, 2 – žodinės procedūros tvarka ir 1 posėdis organizuotas nuotoliniu būdu. Iš viso buvo 

priimti 28 sprendimai, iš kurių 16 – susijusių su iš Europos Sąjungos fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašų pakeitimu, 6 – dėl Marijampolės regiono plėtros 

plano 2014-2020 metams pakeitimo, likusieji – dėl Tarybos darbo reglamento pakeitimo, pritarimo 

integruotų teritorijų vystymo programos pakeitimui, dėl darbo grupės sudarymo bei atstovų 

delegavimo. Taip pat jis priminė, kad Taryba diskutavo aptariant regionui aktualius klausimus su  

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovu dėl tvarios ir subalansuotos regionų 

plėtros, aptariant pagrindinius 2021–2027 metų laikotarpio iššūkius. Su Užimtumo tarnybos 

atstovais buvo aptarta dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo regione, 

akcentuojant pagrindinę nedarbo regione priežastį – darbo pasiūlos ir paklausos nesuderinamumą, 

su VšĮ „Investuok Lietuvoje“, Marijampolės kolegijos ir Marijampolės profesinio rengimo centro 

atstovais buvo aptarta regionui aktuali informacija apie specialistų poreikį ir jų rengimą. Su LR 

Prezidento kanceliarijos atstovais buvo aptartas įgyvendinamas „Kurk Lietuvai“ programos 

projektas „Bendru sutarimu link savivaldybių savarankiškumo stiprinimo“.  

Tarybos pirmininkas padėkojo visiems Tarybos nariams už bendrą darbą ir priimtus 

sprendimus. Tarybos narys V. Šalaševičius atstovaudamas verslo bendruomenei Taryboje 

pasidžiaugė, kad jam dalyvavimas šios Tarybos veikloje tikrai buvo naudingas. Jis tikisi, kad 

ateityje Tarybos funkcijos ir atsakomybė didės ir bus galima užtikrinti verslo atstovų formalų 

dalyvavimą Tarybos veikloje ne tik svečio teisėmis. 

5. SVARSTYTA. Informacija apie regiono plėtros tarybos veiklos pokyčius, susijusius su 

Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo nuostatų įgyvendinimu. 

Tarybos pirmininkas Edgaras Pilypaitis, siekdamas atsakyti į ankstesnį Tarybos nario V. 

Šalaševičiaus klausimą dėl verslo atstovų galimybės dalyvauti tolimesnėje Tarybos veikloje 

informavo, kad pagal naująją LR Regioninės plėtros įstatymo redakciją Kolegija iš darbdavių, 

profesinių sąjungų organizacijų, bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų atstovų 

sudarys patariamąją Kolegijos partnerių grupę. Jis pabrėžė, kad atstovus į partnerių grupę deleguos 

darbdavių ir profesinių sąjungų organizacijos, Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka 

atrinktos į Lietuvos Respublikos trišalę tarybą, Nevyriausybinių organizacijų taryba ir Nacionalinė 

bendruomeninių organizacijų taryba. Bus atstovaujama 3 interesų grupėms: organizacijų interesų 

grupei, profesinių sąjungų organizacijų interesų grupei, bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių 

organizacijų interesų grupei. Tarybos pirmininkas paaiškino, kad kuomet naujoji Taryba bus 

įregistruota ir turės juridinį statusą, tuomet Administracijos direktorius turės galimybę organizuoti ir 

spręsti partnerių grupės sudarymo klausimus. Taip pat jis pristatė naująją Administracijos direktorę, 

kuria konkurso būdu, buvo išrinkta Jurgita Mitrulevičienė. Ji pasisakydama pabrėžė, kad jos 

prioritetas – dirbti naujoje Taryboje kaip ir anksčiau, tariantis ir atstovaujant visoms savivaldybėms 

teisingai, dalinantis informacija. J. Mitrulevičienė taip pat padėkojo visiems Tarybos nariams už 

bendrą darbą. 

6. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Tarybos narys P. Isoda pasiūlė Tarybai kreiptis į atitinkamas ministerijas, LR Vyriausybę 

ir kitas institucijas dėl kylančių regione aktualių klausimų, tokių, kaip „4M“ specializacijos, 

Marijampolės LEZ plėtros, geležinkelio ir kt. Tarybos narys S. Petrulis pritarė tokiam kreipimuisi, 

kadangi, anot jo, regione padaryta daug darbų, kurių nei vienas nebuvo materializuotas. Tarybos 
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pirmininkas paprašė parengti Marijampolės savivaldybės mero tokį kreipimąsi ir persiųsti visiems 

Tarybos nariams susipažinti ir/ar papildyti savais pastebėjimais. 

Tarybos narys G. Skamaročius informavo, kad dalyvaujant vykusiame Lietuvos Lenkijos 

Programos 2021–2027 programavimo laikotarpio posėdyje, iškilo klausimas dėl prioritetų ir 

priemonių, kurios turėtų būti finansuojamos. Todėl jis siūlė persiųsti visiems susipažinimui 

prioritetus ir priemones  ir prašė iki kovo 1 d. išreikšti poreikį, kuriuos iš jų būtų tikslinga 

finansuoti. Taip pat G. Skamaročius priminė, kad sekančiais metais minėsime gražų jubiliejų. 1422 

m. rugsėjo 27 d. buvo pasirašyta Melno taikos sutartis, pagal kurią Sūduva sugrąžinta į Lietuvos 

valstybės sudėtį. Jis kvietė visus 2021 m. vasario 19 d. dalyvauti nuotoliniame Sūduvos dienos 

minėjime ir pagalvoti, ką  savivaldybės Sūduvos krašte galėtų padaryti minint 600 metų jubiliejų. 

Tarybos pirmininkas Edgaras Pilypaitis pristatė Aplinkos ministerijos gautą raštą, pagal 

kurį savivaldybės kviečiamos tapti pilotiniu regionu ir pasinaudoti galimybe gauti išsamias 

tarptautinės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) 

rekomendacijas, skirtas įgyvendinti sėkmingą vandentvarkos įmonių jungimo procesą. Aplinkos 

ministerija kartu su EBPO vykdo projektą „Lietuvos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

sektoriaus reforma konsoliduojant komunalines paslaugas“ (toliau – Projektas). Projekto esmė – 

pasirinktam pilotiniam regionui būtų parengiamos ir pateikiamos rekomendacijos, padėsiančios 

įgyvendinti vandentvarkos sektoriaus stambinimo reformą Lietuvoje. Tarybos pirmininkas priminė, 

kad 2019 m. Tarybos posėdyje buvo pristatytos ekspertų alternatyvos dėl vandentvarkos įmonių 

stambinimo reformos, tačiau tuomet visos savivaldybės atsisakė joje dalyvauti. Visgi vėliau, 

pasikeitus aplinkybėms, Marijampolės savivaldybės administracija kartu su Kalvarijos savivaldybės 

administracija sugrįžo prie vandens ūkio apjungimo klausimo. Tarybos narys Marijampolės 

savivaldybės mero pavaduotojas P. Marozas informavo, kad darbai šiuo klausimu vykdomi, tačiau 

labai sudėtinga suderinti atskirų vandentvarkos įmonių veiklą, atlikti analizę. Vasarą buvo deramasi 

su Aplinkos ministerija, ji siūlė gana palankias sąlygas, išskyrus įgyvendinimo terminą, kuris buvo 

siūlomas iki 2023 metų. Šiuo metu laukiama Aprašo, kad būtų aiškios sąlygos, terminai ir 

finansavimo galimybės. Pagal naująjį Aprašą terminas turėtų būti pratęstas iki 2026 metų, o 

prisidėjimas savivaldybėms finansuoti projektą apie 20-30 proc. P. Marozas teigė, kad 

preliminariais skaičiavimais šio projekto įgyvendinimui reikėtų apie 20 mln. Eur. Jis pabrėžė, kad 

būtų naudinga ir kitoms savivaldybėms atsiliepti į Aplinkos ministerijos kvietimą dalyvauti 

pilotiniame projekte, kuriuo būtų parengtos rekomendacijos. Tarybos narys Kalvarijos savivaldybės 

mero pavaduotojas K. Bagdanavičius teigė, kad labai naudinga, kad pilotinio projekto metu bus 

padedama spręsti teisinius klausimus. Tarybos narys Kalvarijos savivaldybės meras V. Plikaitis 

akcentavo, kad keisis aglomeracija – buvo 200 gyventojų, o bus 50. Tarybos narys Vilkaviškio 

rajono meras A. Neiberka pritarė dalyvavimui pilotiniame projekte, tik teigė norintis išsamesnės 

informacijos, kadangi situacija skiriasi miesto savivaldybėje, tokioje kaip Marijampolėje ir 

kaimiškosiose savivaldybėse, tokiose kaip Šakių ar Vilkaviškio rajonų. Tarybos pirmininkas Šakių 

rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis teigė, kad jų savivaldybė taip pat yra linkusi dalyvauti 

Aplinkos ministerijos siūlomame pilotiniame projekte, kadangi dalyvavimas nėra laikomas 

įsipareigojimu imtis konkrečių įmonių jungimo veiksmų, o susipažinti su analize būtų įdomu ir 

naudinga. Jo nuomone, yra poreikis įsigilinti į esamą savivaldybių vandentvarkos įmonių situaciją, 

įvertinti veiklos efektyvumo didinimą, paslaugų plėtros ir kokybės gerinimą. 

NUTARTA. Rengti atsakymą Aplinkos ministerijai, išreiškiant sutikimą tapti pilotiniu 

regionu ir pasinaudoti galimybe gauti išsamias tarptautinės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 

organizacijos rekomendacijas dėl įmonių jungimo, veiklos efektyvumo didinimo, paslaugų plėtros ir 

kokybės gerinimo. Sutikimą tapti pilotiniu Marijampolės regionu ir dalyvauti Projekte išreiškė 

Kalvarijos, Marijampolės, Šakių rajono ir Vilkaviškio rajono savivaldybės. 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                   Edgaras Pilypaitis 

 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                     Kristina Jakavonienė 


