
 

 

 
 

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

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 

 

2016 m. rugpjūčio  11 d.  Nr. 51/8S-25 

Marijampolė 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 15 straipsnio 7 dalies 2 

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

Pakeisti Marijampolės regiono plėtros planą 2014–2020 metams, patvirtintą Marijampolės 

regiono plėtros tarybos 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr. 51/8S-46 „Dėl Marijampolės 

regiono plėtros plano 2014–2020 metams patvirtinimo“: 

1. Papildant dalies „Priemonių planas“ 4 lentelėje „Projektams priskirti produkto 

vertinimo kriterijai“ projekto 1.02.01.02.01. „Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos 

patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams“ informaciją, nurodant:  
 

Kodas (I)* Produkto vertinimo kriterijus (I) (pavadinimas) Siekiama reikšmė (I) 

P.N.304 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai  1 
 

2. Papildant dalies „Priemonių planas“ 4 lentelėje „Projektams priskirti produkto 

vertinimo kriterijai“ projekto 1.02.01.02.02. projekto „Viešosios Petro Kriaučiūno bibliotekos 

Vytauto g. 20 paslaugų plėtra“ informaciją, nurodant:  
 

Kodas (I)* Produkto vertinimo kriterijus (I) (pavadinimas) Siekiama reikšmė (I) 

P.N.304 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai  1 
 

3. Išdėstant dalies „Priemonių planas“ 1–8 lenteles pagal priedą (pridedama); 

4. Išdėstant dalies „Plano įgyvendinimo stebėsena“ 4–5 lenteles pagal priedą (pridedama). 

 

 

 

Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas 

 

  

 



1 lentelė. Priemonės, jų įgyvendinimui reikalingų lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai

4. PRIEMONIŲ PLANAS

1.03. Tikslas: Didinti gyventojų gerovę ir socialinę aprėptį bei ugdyti sveiką gyvenseną

1.03.01. Uždavinys: Siekti vaiko ir šeimos gerovės

1.03.01.01. Priemonė: Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.043.255,30 886.767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.043.255,30 886.767,00

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

Lėšų poreikis:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.043.255,30 886.767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.043.255,30 886.767,00

Iš viso planui įgyvendinti:

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. Iš viso 2014-2020 m. 
(be rezervinių projektų)

3 priedas  1 lentelė.     Puslapis 1 iš 1

1

Marijampolės regiono plėtros planas 2014-2020 metams



2 lentelė. Projektams įgyvendinti reikalingų lėšų poreikis, finansavimo šaltiniai ir pagrindinių projektų įgyvendinimo etapų terminai

1.03. Didinti gyventojų gerovę ir socialinę aprėptį bei ugdyti sveiką gyvensenąTikslas:

Uždavinys:1.03.01. Siekti vaiko ir šeimos gerovės

Priemonė:1.03.01.01. Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 

įgyvendinimo 
plano 

priemonė arba 
Kaimo plėtros 

programos 
priemonė (Nr.)

R/V* ITI ** rez.*** Iš viso Savivaldybės 
biudžetas

Valstybės 
biudžetas

Privačios 
lėšos

Kitos 
viešosios 

lėšos

ES lėšos Įtraukimas į 
sąrašą 

(metai/mėnuo)

Paraiškos 
pateikimas 

įgyvendinančiai 
institucijai 

(metai/mėnuo)

Finansavimo 
sutarties 

sudarymas 
(metai/mėnuo)

Projekto 
užbaigimas 

(metai)

Požymiai Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur) Projekto etapai

1.03.01.01.01. Socialinių paslaugų 
infrastruktūros 
plėtra Kazlų Rūdoje

VšĮ Kazlų Rūdos 
socialinės paramo 
centras

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

08.1.1-CPVA-R-
407

R - pagr. 78.314,27 0,00 11.747,14 0,00 0,00 66.567,13 2016/10 2017/01 2017/04 2019

1.03.01.01.02. Socialinių paslaugų 
infrastruktūros 
plėtra Marijampolės 
savivaldybėje

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

08.1.1-CPVA-R-
407

R - pagr. 424.473,92 63.671,09 0,00 0,00 0,00 360.802,83 2016/10 2017/03 2017/06 2019

1.03.01.01.03. Socialinių paslaugų 
infrastruktūros 
plėtra Šakių rajone

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

08.1.1-CPVA-R-
407

R - pagr. 191.181,27 28.677,19 0,00 0,00 0,00 162.504,08 2016/10 2017/01 2017/04 2021

1.03.01.01.04. Socialinių paslaugų 
infrastruktūros 
plėtra Vilkaviškio 
rajono savivaldybėje

Gudkaimio kaimo 
bendruomenė

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

08.1.1-CPVA-R-
407

R - pagr. 277.186,80 0,00 41.578,02 0,00 0,00 235.608,78 2016/10 2017/03 2017/06 2019

1.03.01.01.05. Kalvarijos globos ir 
užimtumo centro 
socialinės globos 
namų 
modernizavimas

Kalvarijos savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė 08.1.1-CPVA-R-
407

R - pagr. 72.099,04 10.814,86 0,00 0,00 0,00 61.284,18 2016/10 2017/01 2017/04 2020

*      R -regiono projektas, V - valstybės projektas;
**    ITI - projektas, įgyvendinamas pagal integruotą teritorijos(-ų) vystymo programą:
*** pagr. - pagrindinis projektas, rez. - rezervinis projektas.

3 priedas  2 lentelė.     Puslapis 1 iš 1

2

Marijampolės regiono plėtros planas 2014-2020 metams



3 lentelė. Projektams priskirtos veiklų grupės

1.03. Didinti gyventojų gerovę ir socialinę aprėptį bei ugdyti sveiką gyvensenąTikslas:

Uždavinys1.03.01. Siekti vaiko ir šeimos gerovės

Priemonė:1.03.01.01. Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 

įgyvendinimo 
plano 

priemonė arba 
Kaimo plėtros 

programos 
priemonė (Nr.)

R/V ITI rez. Kodas Pagrindinė veiklų 
grupė 

(pavadinimas)

Kodas 
(I)

Susijusi veiklų 
grupė (I) 

(pavadinimas)

Kodas 
(II)

Susijusi veiklų 
grupė (II) 

(pavadinimas)

Kodas 
(III)

Susijusi veiklų 
grupė (III) 

(pavadinimas)

Kodas 
(IV)

Susijusi veiklų 
grupė (IV) 

(pavadinimas)

1.03.01.01.01. Socialinių paslaugų 
infrastruktūros 
plėtra Kazlų Rūdoje

VšĮ Kazlų Rūdos 
socialinės paramo 
centras

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

08.1.1-CPVA-
R-407

R - pagr. 27 Socialinių paslaugų 
infrastruktūra

50 Kita (nepriskirta 
kitoms grupėms)

- - - - - -

1.03.01.01.02. Socialinių paslaugų 
infrastruktūros 
plėtra Marijampolės 
savivaldybėje

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

08.1.1-CPVA-
R-407

R - pagr. 27 Socialinių paslaugų 
infrastruktūra

02 Viešųjų pastatų 
energinio 
efektyvumo 
didinimas

- - - - - -

1.03.01.01.03. Socialinių paslaugų 
infrastruktūros 
plėtra Šakių rajone

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

08.1.1-CPVA-
R-407

R - pagr. 27 Socialinių paslaugų 
infrastruktūra

- - - - - - - -

1.03.01.01.04. Socialinių paslaugų 
infrastruktūros 
plėtra Vilkaviškio 
rajono savivaldybėje

Gudkaimio kaimo 
bendruomenė

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

08.1.1-CPVA-
R-407

R - pagr. 27 Socialinių paslaugų 
infrastruktūra

- - - - - - - -

1.03.01.01.05. Kalvarijos globos ir 
užimtumo centro 
socialinės globos 
namų 
modernizavimas

Kalvarijos 
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė 08.1.1-CPVA-
R-407

R - pagr. 27 Socialinių paslaugų 
infrastruktūra

- - - - - - - -

3 priedas  3 lentelė.     Puslapis 1 iš 1

3

Marijampolės regiono plėtros planas 2014-2020 metams



4 lentelė. Projektams priskirti produkto vertinimo kriterijai

1.03. Didinti gyventojų gerovę ir socialinę aprėptį bei ugdyti sveiką gyvensenąTikslas:

Uždavinys1.03.01. Siekti vaiko ir šeimos gerovės

Priemonė:1.03.01.01. Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 
teritorija

Veiksmų 
programos 

įgyvendinimo 
plano 

priemonė arba 
Kaimo plėtros 

programos 
priemonė (Nr.)

R/V ITI rez. Kodas 
(I)*

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (I) 
(pavadinimas)

Kodas 
(II)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (II) 
(pavadinimas)

Kodas 
(III)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (III) 
(pavadinimas)

Kodas 
(IV)

Produkto 
vertinimo 

kriterijus (IV) 
(pavadinimas)

Siekiama 
reikšmė 

(III)

Siekiama 
reikšmė 

(IV)

Siekiama 
reikšmė 

(I)

Siekiama 
reikšmė 

(II)

1.03.01.01.01. Socialinių paslaugų 
infrastruktūros 
plėtra Kazlų Rūdoje

VšĮ Kazlų Rūdos 
socialinės paramo 
centras

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Kazlų Rūdos 
savivaldybė

08.1.1-CPVA-R-
407

R - pagr. P.S.361 Investicijas 
gavusių 
socialinių 
paslaugų 
infrastruktūros 
objektų skaičius

R.N.403 Tikslinių 
grupių 
asmenys, gavę 
tiesioginės 
naudos iš 
investicijų į 
socialinių 
paslaugų 
infrastruktūrą

R.N.404 Investicijas 
gavusiose 
įstaigose 
esančios vietos 
socialinių 
paslaugų 
gavėjams

- -15 -1 16

1.03.01.01.02. Socialinių paslaugų 
infrastruktūros 
plėtra Marijampolės 
savivaldybėje

Marijampolės  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Marijampolės  
savivaldybė

08.1.1-CPVA-R-
407

R - pagr. P.S.361 Investicijas 
gavusių 
socialinių 
paslaugų 
infrastruktūros 
objektų skaičius

R.N.403 Tikslinių 
grupių 
asmenys, gavę 
tiesioginės 
naudos iš 
investicijų į 
socialinių 
paslaugų 
infrastruktūrą

R.N.404 Investicijas 
gavusiose 
įstaigose 
esančios vietos 
socialinių 
paslaugų 
gavėjams

- -25 -1 37

1.03.01.01.03. Socialinių paslaugų 
infrastruktūros 
plėtra Šakių rajone

Šakių rajono  
savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Šakių rajono  
savivaldybė

08.1.1-CPVA-R-
407

R - pagr. P.S.361 Investicijas 
gavusių 
socialinių 
paslaugų 
infrastruktūros 
objektų skaičius

R.N.403 Tikslinių 
grupių 
asmenys, gavę 
tiesioginės 
naudos iš 
investicijų į 
socialinių 
paslaugų 
infrastruktūrą

R.N.404 Investicijas 
gavusiose 
įstaigose 
esančios vietos 
socialinių 
paslaugų 
gavėjams

- -11 -1 17

1.03.01.01.04. Socialinių paslaugų 
infrastruktūros 
plėtra Vilkaviškio 
rajono savivaldybėje

Gudkaimio kaimo 
bendruomenė

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Vilkaviškio rajono  
savivaldybė

08.1.1-CPVA-R-
407

R - pagr. P.S.361 Investicijas 
gavusių 
socialinių 
paslaugų 
infrastruktūros 
objektų skaičius

R.N.403 Tikslinių 
grupių 
asmenys, gavę 
tiesioginės 
naudos iš 
investicijų į 
socialinių 
paslaugų 
infrastruktūrą

R.N.404 Investicijas 
gavusiose 
įstaigose 
esančios vietos 
socialinių 
paslaugų 
gavėjams

- -15 -1 15

1.03.01.01.05. Kalvarijos globos ir 
užimtumo centro 
socialinės globos 
namų 
modernizavimas

Kalvarijos savivaldybės 
administracija

Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija

Kalvarijos savivaldybė 08.1.1-CPVA-R-
407

R - pagr. P.S.361 Investicijas 
gavusių 
socialinių 
paslaugų 
infrastruktūros 
objektų skaičius

R.N.403 Tikslinių 
grupių 
asmenys, gavę 
tiesioginės 
naudos iš 
investicijų į 
socialinių 
paslaugų 
infrastruktūrą

R.N.404 Investicijas 
gavusiose 
įstaigose 
esančios vietos 
socialinių 
paslaugų 
gavėjams

- -25 -1 37

* sudaromas pagal Veiksmų programos arba Kaimo plėtros programos kodavimo taisykles

3 priedas  4 lentelė.     Puslapis 1 iš 1

4

Marijampolės regiono plėtros planas 2014-2020 metams



5 lentelė. Numatomų sukurti produktų (siektinų produkto vertinimo kriterijų reikšmių) suvestinė

Kodas Produkto vertinimo kriterijus (pavadinimas) Siekiama reikšmė 
(projektams priskirtų 

kriterijų reikšmių suma)

P.S.361 5Investicijas gavusių socialinių paslaugų infrastruktūros objektų skaičius

R.N.403 122Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą

R.N.404 91Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams

3 priedas  5 lentelė.     Puslapis 1 iš 1

5

Marijampolės regiono plėtros planas 2014-2020 metams



6 lentelė. Lėšų pasiskirstymas pagal Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemones (Eur) (numatomos sudaryti projektų finansavimo sutartys, pamečiui)

Veiksmų programos 
įgyvendinimo plano 

priemonė (Nr.)

Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonės 
pavadinimas Iš viso2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m.

08.1.1-CPVA-R-407 Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra 886.767,000,00 0,00 0,00 886.767,00 0,00 0,00 0,00

3 priedas  6 lentelė.     Puslapis 1 iš 1

6

Marijampolės regiono plėtros planas 2014-2020 metams



7 lentelė. Lėšų pasiskirstymas pagal Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemones (Eur) (numatomos sudaryti projektų finansavimo sutartys, kaupiamuoju būdu)

Veiksmų programos 
įgyvendinimo plano 

priemonė (Nr.)

Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonės 
pavadinimas Iš viso2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m.

08.1.1-CPVA-R-407 Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra 886.767,000,00 0,00 0,00 886.767,00 886.767,00 886.767,00 886.767,00

3 priedas  7 lentelė.     Puslapis 1 iš 1

7

Marijampolės regiono plėtros planas 2014-2020 metams



 8 lentelė. Veiklos grupių suvestinė

Kodas Pavadinimas
Projektų, 
kuriems 

priskirta veiklų 
grupė, skaičius

Projektų, 
kuriems veiklų 
grupė priskirta 

kaip pagrindinė, 
skaičius

Projektų, kuriems 
veiklų grupė 

priskirta kaip 
pagrindinė, lėšų 
poreikis (iš viso)

02 Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimas 1 - 0,00

27 Socialinių paslaugų infrastruktūra 5 5 1.043.255,30

50 Kita (nepriskirta kitoms grupėms) 1 - 0,00

3 priedas  8 lentelė.     Puslapis 1 iš 1

8

Marijampolės regiono plėtros planas 2014-2020 metams
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