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Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams rengimo viešasis aptarimas (toliau – 

Aptarimas) įvyko 2012-11-29 Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Marijampolės apskrities skyriuje. 

Aptarimo pirmininkas – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Marijampolės apskrities skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas Evaldas Ulevičius. 

Aptarimo sekretorė – Skyriaus vyr. specialistė Agnė Norutė. 

Dalyvių sąrašas pridedamas, 1 priedas. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Nacionalinės pažangos 2014–2020 metams programos. 

2. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams projekto. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Nacionalinės pažangos 2014–2020 metams programos. 

Pranešėjas – Aptarimo pirmininkas Evaldas Ulevičius informavo, kad 2012 m. lapkričio 28 d. 

posėdyje Vyriausybė pritarė Nacionalinei pažangos programai (NPP), kurios strategija apima 

pagrindines Europos Sąjungos (ES) nuostatas, išdėstytas ES ekonomikos augimo strategijoje „Europa 

2020“. Anot pranešėjo, NPP parengta trims kryptims vystyti: Sumani ekonomika, Sumani visuomenė 

ir Sumanus valdymas. E. Ulevičius pristatė NPP vertikalius ir horizontalius prioritetus, skaidrėse 

demonstravo, kaip horizontalūs prioritetai siejasi su vertikaliais, kaip horizontalių prioritetų 

priemonės taikomos vertikalių prioritetų uždavinių įgyvendinimui. 

Pranešėjas pateikė informaciją, apie tai, kokios priemonėms skiriamo finansavimo proporcijos 

planuojamos 2014–2020 metų laikotarpiui ir kaip pasiskirstys lėšos po to, kai bus aiški Lietuvai 

tenkanti ES paramos suma. Jis akcentavo, jog horizontaliojo prioriteto „Regioninė plėtra“ priemonių 

įgyvendinimui numatoma skirti 15 procentų visos ES struktūrinės paramos (pridedama, 2 priedas). 

2. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams (toliau – 

Plano) projekto. 

Pranešėjas – Aptarimo pirmininkas Evaldas Ulevičius informavo, kad Skyrius yra gavęs 

Vidaus reikalų ministerijos 2012 m. lapkričio 12 d. raštą Nr. 1D-7490(22), kuriuo prašoma Tarybas 

paspartinti regiono plėtros planų rengimą ir jų strategijų bei preliminarių priemonių planų projektus 

pateikti derinti Vidaus reikalų ministerijai iki 2013 m. sausio 8 d.  

2012 m. rugpjūčio mėnesį Skyrius surinko ir apibendrino Marijampolės apskrities 

savivaldybių administracijų pateiktą informaciją apie investicijų poreikį 2014-2020 metams. Ji 

pateikta Vidaus reikalų ministerijai. Atsižvelgiant į savivaldybių administracijų pateiktą investicijų 

poreikį bei NPP prioriteto „Regioninė plėtra“ aprašymą, parengtas Marijampolės regiono plėtros 

plano projektas (pridedama, 3 priedas), kuris šiuo metu yra papildytas Marijampolės kolegijos 

priemonėmis, todėl vietoje Vidaus reikalų ministerijai pateikto 1150,5 tūkst. litų lėšų poreikio, Plano 

projekte planuojamų priemonių suma sudaro 1181,0 tūkst. litų. Šis preliminarių priemonių Plano 

projektas bus tobulinimas po to, kai bus patvirtinti tolesni nacionaliniai strateginiai dokumentai, 
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aiškus ES paramos dydis, išanalizuotos savivaldybių finansinės galimybės bei bus baigta rengti 

Marijampolės regiono plėtros 2014–2020 metais galimybių studija. 

Aptarimo metu pristatytas parengtas ir darbo grupėje suderintas Marijampolės regiono plėtros 

plano 2014–2020 metams projektas: apžvelgtos prioritetų, tikslų bei uždavinių formuluotės, 

preliminarus priemonių sąrašas. 

Pastabų ar pasiūlymų aptarimo dalyviai nepateikė.  

 

 

 

 

Aptarimo pirmininkas                                                                                         Evaldas Ulevičius 

 

 

Aptarimo sekretorė                                                                                                    Agnė Norutė 


