REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
MARIJAMPOLĖS APSKRITIES SKYRIUS
MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 58-OJO POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2019 m. vasario 5 d. Nr. 51/8P-1
Marijampolė
Posėdis vyko 2019 m. sausio 30 d., Marijampolės profesinio rengimo centre, Kauno g. 117,
Marijampolėje.
Posėdžio pradžia – 10.00 val. Posėdžio pabaiga – 13.00 val.
Posėdžio pirmininkas – Marijampolės regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) pirmininkas Metas
Ražinskas.
Posėdžio sekretorė – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės
apskrities skyriaus (toliau – Skyrius) vyr. specialistė Ingrida Švabauskienė.
Dalyvavo: Tarybos nariai ir kt. (sąrašas pridedamas, priedas).
Posėdyje dalyvavo 12 Tarybos narių. Kvorumas yra.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 05.1.1APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai
finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo;
2. Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir
kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Marijampolės regiono prioritetinio ir rezervinio projektų sąrašų
pakeitimo;
3. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams pakeitimo;
4. Informacija apie:
- Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 m. ataskaitą už 2018 m.
- Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos ataskaitą už 2018 m.
- Regiono ekonominius ir socialinius rodiklius ir regiono projektų planavimą;
5. Diskusija su Vidaus reikalų viceministru T. Tamulevičiumi:
- Dėl galimybių įgyvendinti Marijampolės regiono specializacijos projektą;
- Dėl regioninės politikos prioritetų;
- Dėl ES paramos regionams po 2020 m.;
6. Kiti klausimai.
Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas supažindino su posėdžio darbotvarkės projektu, kuris buvo
siųstas prieš posėdį. Pranešėjas pasiteiravo, ar Tarybos nariai turi pastabų dėl posėdžio darbotvarkės projekto.
Už pasiūlytą darbotvarkę 12 Tarybos narių balsavo „už“ , 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“.
Posėdžio metu Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas siūlė sukeisti darbotvarkės klausimus. Tarybos
pirmininkas siūlė pirmuoju klausimu svartyti darbotvarkės klausimą Nr. 5 ,,Diskusija su Vidaus reikalų
viceministru T. Tamulevičiumi:
- Dėl galimybių įgyvendinti Marijampolės regiono specializacijos projektą;
- Dėl regioninės politikos prioritetų;
- Dėl ES paramos regionams po 2020 m.“.
Tarybos nariai neprieštaravo.
SVARSTYTA. Diskusija su Vidaus reikalų viceministru T. Tamulevičiumi:
- Dėl galimybių įgyvendinti Marijampolės regiono specializacijos projektą;
- Dėl regioninės politikos prioritetų;
- Dėl ES paramos regionams po 2020 m.;
Posėdyje dalyvavęs Vidaus reikalų viceministras Tautvydas Tamulevičius akcentavo, kad pagrindinis
regioninės politikos tikslas – stiprinti regionų sanglaudą, mažinant socialinius ir ekonominius Lietuvos regionų
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skirtumus bei siekti darnaus regionų vystymosi. Vidaus reikalų viceministras teigė, kad pirmiausia reikia
identifikuoti kiekvieno regiono problemas ir ieškoti sprendimų, kaip šias problemas spręsti. Tautvydas
Tamulevičius atkreipė dėmesį, kad svarbus verslo ir eksporto skatinimas, siekiant pritraukti investicijas į
regionus.
Vidaus reikalų viceministras informavo, kad šiuo metu planuojama, kokie regioninės politikos
prioritetai bus naujajame Europos Sąjungos finansiniame periode. Pranešėjas teigė, kad planuojama stiprinti
regionus ir jiems suteikti daugiau galių. Todėl planuojama stiprinti regionų plėtros tarybų turimas
kompetencijas, suteikiant joms daugiau juridinių galių, sprendžiant regionų plėtros klausimus. Planuojama
identifikuoti regionines paslaugas, kurios bus sprendžiamos regioniniu lygmeniu (pvz. viešojo transporto
sistema, neformalusis ugdymas). Dėl to regionų plėtros taryboms atsirastų papildomos funkcijos, t. y.
regioninių paslaugų organizavimas. Taip pat Tautvydas Tamulevičius informavo, kad siekiama, jog
regionuose būtų atliekama regiono ekonominė analizė, stiprinamos analitinės funkcijos, t. y., kad regione būtų
kompetencijų centrai įtraukiant VŠĮ ,,Versli Lietuva“ ir VŠĮ „Investuok Lietuvoje“. Tai turėtų teigiamą įtaką
siekiant pritraukti investicijas į regionus.
Tautvydas Tamulevičius teigė, kad atsižvelgiant į regionų prioritetus bus planuojama Europos
Sąjungos parama ir valstybės biudžeto lėšos. Pranešėjas informavo, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės
kanceliarijoje vykdoma strateginių planavimo dokumentų pertvarka, todėl pasikeis planavimo sistema. Vidaus
reikalų viceministras informavo, kad artimiausiu metu turėtų būti patvirtintas ,,Baltosios knygos“ priemonių
planas.
Pranešėjas informavo, kad dalį šiuo Europos Sąjungos finansavimo periodu sutaupytų lėšų planuojama
skirti priemonei – verslo infrastruktūros kūrimas, kuria galės pasinaudoti regionai ir savivaldybės, kuriose yra
potencialas užsienio investicijoms.
Vidaus reikalų viceministras Tautvydas Tamulevičius informavo, kad regionų išskirtos specializacijų
kryptys turėtų būti įtrauktos į rengiamą kito laikotarpio regiono plėtos planą. Tautvydas Tamulevičius teigė,
kad regionų išskirtos specializacijos kryptys ir regioninės politikos gairės – ,,Baltoji knyga“ integruojamos į
naująjį rengiamą Lietuvos Respublikos bendrąjį planą.
Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento vyriausiasis patarėjas Andrius Valickas
teigė, kad Taryba gerai paruošė specializacijos strategijos dalies koncepciją. Dabartinė užduotis yra išskirti
priemones, kuriomis bus įgyvendinta regiono specializacija. Pranešėjas atkreipė dėmesį į:
1. Vidaus reikalų ministerijos kartu su Ekonomikos ir inovacijų ministerija rengiamą priemonę, skirtą
verslo infrastruktūrai gerinti;
2. Priemonę „Regio potencialas LT“ – atsiranda regioniniai kvietimai, todėl mažesni regionai
apsaugoti nuo konkurencijos su didesniais regionais.
3. Vykstančių kolegijų ir profesinių mokymo įstaigų pertvarka. Marijampolės kolegija galėtų būti
Marijampolės specializacijos krypties ,,Mokslas“ įgyvendintoja;
4. Lietuvos Respublikos bendrąjį planą, kuris nustato prioritetus ilgam laikotarpiui. Pranešėjas
informavo, kad šiuo metu baigta rengti analizės dalis ir bus pradedama rengti koncepcijos dalis. Andrius
Valickas teigė, jog Vidaus reikalų ministerijai derinant su Aplinkos ministerija Bendrajame plane atsirado
dalis – ekonominiai centrai ir ekonominiai klasteriai.
Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas Vidaus reikalų viceministro Tautvydo Tamulevičiaus
pasiteiravo, kokios juridinės galios bus suteiktos Tarybai. Vidaus reikalų viceministras atsakė, kad Taryba
turės daugiau galių spręsti dėl regioninių paslaugų pvz., viešasis transportas. Metas Ražinskas pasiteiravo, ar
būtų galimybė Tarybai suteikti juridinį statusą. Tautvydo Tamulevičiaus atsakė, kad norint Tarybai suteikti
juridinį statusą reikėtų keisti Konstituciją, kadangi Taryba turi būti renkamas organas.
Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas teigė, kad dalyvavo Lietuvos Respublikos bendrojo plano
esamos būklės analizės ir koncepcijos rengimo metodikos pristatyme, kurio metu buvo galima įžvelgti, kad
mažesni regionai nyksta. Tam pritarė ir Tarybos pirmininko pavaduotojas Bernardinas Petras Vainius
teigdamas, kad būnant Bendrojo plano pristatyme buvo galima suprasti, kad išliks tik didesni regionai. Tarybos
pirmininkas pasiteiravo, kiek ateityje Lietuvoje bus regionų. Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos
departamento vyriausiasis patarėjas Andrius Valickas atsakė, kad Lietuvos Respublikos bendrasis planas
negali pažeisti ,,Baltosios knygos“ standartų apie paslaugų ir darbo vietų pasiekiamumą. Pranešėjas teigė, kad
jeigu regioninis centas neegzistuoja per protingą kelionės atstumą, t .y. jei žmogus neturi centro į kurį galėtų
keliauti darbo arba aukštesnio lygio paslaugų, tai tokia teritorija – periferija. Andrius Valickas teigė, kad
regionuose turi būti bent po 1-2 centrus, kurie turi būti stiprūs ir ekonomiški. Pranešėjas teigė, kad planuojama,
jog naujame Europos Sąjungos finansavimo periode visose zonose išliktų regioniniai centrai, kurie turi būti
stiprūs.
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Viešosios įstaigos Nemuno euroregiono Marijampolės biuro direktorius Gintaras Skamaročius
posėdžio metu kėlė klausimą dėl vykdomų pasienio programų, prašant suteikti galimybę Marijampolės
regionui dalyvauti ir kitose pasienio vykdomosiose programose. Taip pat pranešėjas siūlė decentralizuoti
Europos Sąjungos programas ir Lietuvos valstybės biudžetą bei Taryboms suteikti juridinį statusą, t. y. įteisinti
antrą savivaldos lygmenį. Vidaus reikalų viceministras atsakė, kad ministerijos turi priimti sprendimus, jog
regionai stiprėtų.
Posėdžio metu dalyvavęs Marijampolės savivaldybės tarybos narys Kostas Jankauskas nuogąstavo dėl
vykstančios centralizacijos, kadangi apskrityse vykdomos institucijų reorganizacijos, kurių rezultatas – valdžia
sutelkiama didžiuosiuose miestuose. Pranešėjas pasiteiravo, kas koordinuoja įstaigų reorganizaciją. Tautvydas
Tamulevičius atsakė, kad kadangi optimizuojamos visos sritys atskirai, todėl optimizavimas atrodo teisingas
ir logiškas. Ministerijos optimizavimą supranta tik savo kompetencijų ribose. Vidaus reikalų ministro
nuomone, tikslinga tam tikras institucijas perkelti į regionus.
Šakių meras Edgaras Pilypaitis teigė, kad planuojama 20 proc. gyventojų pajamų mokesčių perskirstyti
didesnėms savivaldybėms, mažosios savivaldybės to negali įtakoti. Anot pranešėjo, stiprinama ne regioninė
politika, o centrai.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo direktorius Evaldas Ulevičius atkreipė
dėmesį, kad regionų plėtros tarybų buvo paprašyta išskirti regionų prioritetines plėtros kryptis ir buvo žadama
įgyvendinti 2-3 pilotinius projektus. Diskutuojant su Marijampolės regiono verslininkais, socialiniaisekonominiais partneriais, savivaldybių merais buvo išskirtos 4 pagrindinės Marijampolės regionui aktualios
specializacijos kryptys – maistas, mediena, metalas, mokslas (4.0M). Pranešėjas atkreipė dėmesį, kad kol kas
specializacijos priemonių įgyvendinimui nėra skirtas finansavimas ir pilotiniai projektai neįgyvendinami.
Evaldas Ulevičius teigė, kad norint, jog regionai būtų stiprūs turi būti aiškiai išskirtos funkcijos ir numatyta,
kokių finansų reikės šioms funkcijoms įvykdyti. Pranešėjas siūlė rasti galimybę finansuoti 2-3 pilotinius
projektus, o tai padaryti bus galima turint programą su aiškiais finansiniais rodikliais ir pasiekimų rodikliais.
Anot pranešėjo, ministerijos planuodamos Europos Sąjungos paramą neatsižvelgia į regionų poreikius.
SVARSTYTA. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
priemonės 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų
bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo.
Pranešėja– Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad Taryba 2016 m. birželio 28 d.
sprendimu Nr. 51/8S-21 patvirtino 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės
Nr. 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ (toliau – Priemonė) iš ES struktūrinių fondų
lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašą Nr. 05.1.1-APVA-R-007-41 (toliau –
Projektų sąrašas).
Į Projektų sąrašą buvo įtrauktas 1 Marijampolės regiono projektas – UAB „Sūduvos vandenys“
projektas „Marijampolės miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų rekonstrukcija ir plėtra“ (toliau –
Projektas). Projektas šiuo metu įgyvendinamas, jo ES fondų lėšų suma – 1.546.264,87 Eur.
Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. liepos 27 d.
įsakymu Nr. D1-635 buvo pakeistas Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas, padidinant Marijampolės
regiono limitą 629.000,00 eurais (bendras Marijampolės regiono ES fondų lėšų limitas – 2.175.264,87 eurai).
Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 13 punktu nustatyta, kad vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną
paraišką Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 11 punkte nurodytoms veikloms, todėl Marijampolės
regionui paskirtos papildomos lėšos gali būti naudojamos papildomai finansuojant šiuo metu įgyvendinamą
Projektą.
Papildomo finansavimo Projekto atveju prašoma Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių
196.1 papunktyje numatytu atveju – projektą numatoma įgyvendinti didesnės apimties. Projektas tenkina
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 197 punkte nustatytas sąlygas. Projekto ES fondų lėšų suma
su numatomu papildomu finansavimu – 2.175.264,87 eurai.
Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta ir vadovaujantis Tvarkos aprašo 22.2. papunkčio
nuostatomis, parengtas sprendimo projektas „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. birželio 28 d.
sprendimo Nr. 51/8S-21 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5
prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės
05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai
finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, 10 Tarybos narių balsavo „už“, 0 – „prieš“,
0 – „susilaikė“.
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NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-1 ,,Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. birželio 28 d.
sprendimo Nr. 51/8S-21 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5
prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės
05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai
finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
SVARSTYTA. Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės
paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Marijampolės regiono prioritetinio ir rezervinio projektų
sąrašų pakeitimo.
Pranešėja – Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad Taryba 2017 m. balandžio 13 d.
sprendimu Nr. 51/8S-11 ,,Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės
paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Marijampolės regiono projektų sąrašų patvirtinimo“
patvirtino Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų
atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“
ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ prioritetinį (toliau – Prioritetinis
projektų sąrašas) ir rezervinį regiono projektų sąrašus (toliau – Rezervinis projektų sąrašas).
Skyriaus vedėja informavo, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai atsiėmus projekto
,,Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Vilkaviškio rajone” paraišką Tarybos 2018 m. spalio 31
d. sprendimu Nr. 51/8S-34 buvo pakeistas Prioritetinis projektų sąrašas iš jo išbraukiant projektą.
Jurgita Mitrulevičienė teigė, kad Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2018
m. gruodžio 11 d. raštu Nr. BRK-5992 „Dėl informacijos pateikimo“ (toliau – Raštas) buvo pateikta
informacija apie paramos lėšų, skirtų regionams, likučius, susidariusius atlikus visų projektų vertinimą, ir apie
galimybę perkelti projektus iš rezervinių regionų projektų sąrašų į prioritetinius regionų projektų sąrašus.
Pranešėja teigė, kad iš Prioritetinio projektų sąrašo išbraukus Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos projektą ,,Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Vilkaviškio rajone” bei
atsižvelgiant į Rašte pateiktą informaciją apie paramos lėšų likučius, Marijampolės regione lieka nepanaudota
215.814,00 eurų paramos lėšų.
Vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos
ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“ ir ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ įgyvendinimo
taisyklių (toliau – Taisyklės) 91.2 papunkčiu, jeigu konkretaus regiono projektų vertinimo metu lieka
nepanaudota paramos lėšų suma, kurios pakanka pirmajam eilėje esančiam rezerviniam projektui ar jo daliai,
ne mažesnei kaip 50 proc., finansuoti, pareiškėjui sutikus, projektas perkeliamas iš rezervinio projektų sąrašo
į prioritetinį projektų sąrašą.
Atsižvelgiant į tai, Skyrius raštais pateikė paklausimus visiems į Rezervinių projektų sąrašą įtrauktų
projektų pareiškėjams dėl sutikimo, kad jų projektai, kurie yra Rezerviniame projektų sąraše, būtų įtraukti į
Prioritetinį projektų sąrašą. Buvo gauti visų į Rezervinių projektų sąrašą įtrauktų projektų pareiškėjų sutikimai
dėl projektų, esančių Rezervinių projektų sąraše, perkėlimo į Prioritetinį projektų sąrašą.
Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad Rezerviniame projektų sąraše aukščiausioje pirmumo vietoje
yra Marijampolės savivaldybės administracijos projektas „Viešosios infrastruktūros gerinimas Igliaukos
gyvenvietėje“, kurio prašoma paramos lėšų suma – 200.000,00 eurų. Marijampolės savivaldybės
administracijos 2018 m. gruodžio 27 d. raštu Nr. SA-11010(10.4E) „Dėl projektų įtraukimo į prioritetinį
regiono projektų sąrašą“ buvo pateiktas sutikimas dėl projekto „Viešosios infrastruktūros gerinimas Igliaukos
gyvenvietėje“ perkėlimo į Prioritetinį projektų sąrašą.
Perkėlus Marijampolės savivaldybės administracijos projektą „Viešosios infrastruktūros gerinimas
Igliaukos gyvenvietėje“ į Prioritetinį projektų sąrašą, nepanaudota paramos lėšų suma Marijampolės regione
– 15.814,00 eurų. Antrasis projektas Rezerviniame projektų sąraše yra Kalvarijos savivaldybės Liubavo Juozo
Montvilos pagrindinės mokyklos projektas „Viešosios infrastruktūros gerinimas Liubavo kaime“, kurio
paramos suma – 49.764,29 eurų.
Vadovaujantis Taisyklių 6 skirsnio nuostatomis bei atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, parengtas
sprendimo projektas „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2017 m. balandžio 13 d. sprendimo Nr. 51/8S11 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų
atnaujinimas kaimo vietovėse“ Marijampolės regiono projektų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo:
- pakeičiamas Prioritetinis projektų sąrašas patikslinant projektų paramos lėšų sumas pagal NMA
Marijampolės regiono projektams patvirtintas paramos sumas ir įrašant Marijampolės savivaldybės
administracijos projektą „Viešosios infrastruktūros gerinimas Igliaukos gyvenvietėje“;

5
- pakeičiamas Rezervinis projektų sąrašas išbraukiant Marijampolės savivaldybės administracijos
projektą „Viešosios infrastruktūros gerinimas Igliaukos gyvenvietėje“.
Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, 11 Tarybos narių balsavo „už“, 0 – „prieš“,
0 – „susilaikė“.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-2 ,,Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2017 m. balandžio 13 d.
sprendimo Nr. 51/8S-11 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės
paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Marijampolės regiono projektų sąrašų patvirtinimo“
pakeitimo“.
SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams pakeitimo.
Pranešėja – Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad pateiktu sprendimo projektu
siūloma tikslinti į Marijampolės regiono plėtros planą 2014–2020 metams (toliau – MRPP) anksčiau įtrauktų
projektų informaciją ir įtraukti naujus projektus. Atlikti pakeitimai projektų, planuojamų įgyvendinti pagal
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemones:
Priemonė Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 ,,Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“.
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija (toliau – Pareiškėjas) 2019 m. sausio 10 d. raštu Nr. SD-92
(6.1.) kreipėsi į Tarybą prašydama patikslinti MRPP, pakeičiant projekto Nr. 1.2.1.1.1 ,,Pastato, esančio
Atgimimo g. 5, Kazlų Rūdoje, restauracija, pritaikant jį bendruomenės poreikiams“ (toliau – Projektas),
įgyvendinamo pagal priemonę Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 ,,Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo
objektus“, finansavimo šaltinių lėšų sumas. Projekto finansavimo šaltinių lėšų sumos didėja, nes Pareiškėjas,
vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 196.1 papunktyje nustatyta tvarka, kreipėsi
dėl Projekto papildomo finansavimo.
Priemonė Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“.
Atsižvelgiant į tai, kad Marijampolės regione lieka nepanaudota ES fondų lėšų pagal priemonę Nr.
06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ (toliau – Priemonė) ir gavus Susisiekimo ministerijos (toliau –
SM) sutikimą panaudoti nepanaudotą ES limito dalį (SM 2018-11-13 d. raštas Nr. 2-14324), 2018 m. lapkričio
19 d. buvo paskelbtas patikslintas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo
pagal Priemonę. Galutinė projektinių pasiūlymų pateikimo data – 2020 m. vasario 3 d. Atsižvelgiant į tai, buvo
parengtas MRPP dalių „Priemonių planas“ ir „Plano įgyvendinimo stebėsena“ pakeitimo projektas, pakeičiant
Šakių rajono savivaldybės administracijos planuojamo įgyvendinti projekto Nr. 2.1.1.3.6 ,,Šakių miesto
susisiekimo infrastruktūros modernizavimas“ siektiną stebėsenos rodiklio P.B.214 ,,Bendras rekonstruotų arba
atnaujintų kelių ilgis“ reikšmę (bendras gatvių ilgis sumažėjo 0,728 km, tikslinant gatvių ilgius pagal paruoštus
topografinius planus bei atsižvelgiant į gretimų sklypų ribas) bei MRPP papildant nauju projektu Nr. 2.1.1.3.8
„Nauja Šiaurės g. atkarpos tarp Vienybės g. ir Pilviškių g. statyba“ (pareiškėjas – Vilkaviškio rajono
savivaldybės administracija). MRPP pakeitimo projektas 2018 m. gruodžio 27 d. raštu Nr. 51/8D-299 buvo
pateiktas derinti Susisiekimo ir Vidaus reikalų ministerijoms. Susisiekimo ministerija 2019 m. sausio 9 d. raštu
Nr. 2-305 informavo, kad MRPP pakeitimo projektui neprieštarauja. Vidaus reikalų ministerija 2019 m. sausio
14 d. el. pašto laišku informavo, kad MRPP pakeitimo projektui pastabų ir pasiūlymų neturi.
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją Tarybai teikiamas svarstyti sprendimo projektas „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“.
Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, 11 Tarybos narių balsavo „už“, 0 – „prieš“,
0 – „susilaikė“.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-3 „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“.
SVARSTYTA. Informacija apie:
- Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 m. ataskaitą už 2018 m.
- Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos ataskaitą už 2018 m.
- Regiono ekonominius ir socialinius rodiklius ir regiono projektų planavimą.
Posėdžio metu Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė pristatė 2018 m. Marijampolės regiono plėtros
plano 2014–2020 m. (toliau – MRPP) ir Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos
(toliau – ITVP) ataskaitas bei Marijampolės regiono ekonominius ir socialinius rodiklius. Pranešėja teigė, kad
MRPP suplanuoti 109 projektai, kurių vertė yra 58.812.642,37 Eur, iš kurių –4 6.999.802,16 Eur Europos
Sąjungos (toliau – ES) fondų lėšos. Šiuo metu yra baigti įgyvendinti 3 projektai, kurių vertė yra 1.192.733,61
Eur, iš kurių – 1.013.823,56 Eur ES fondų lėšos. Skyriaus vedėja informavo, kad ITVP suplanuoti 25 projektai,
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kurių vertė yra 17.435.943,00 Eur, iš kurių – 13.795.173,00 Eur ES fondų lėšos. Šiuo metu yra baigti
įgyvendinti 2 projektai, kurių vertė yra 2.007.630,00 Eur, iš kurių – 1.706.485,19 Eur ES fondų lėšos.
Skyriaus vedėja apžvelgė 2014–2020 metų laikotarpio Europos Sąjungos fondų regioninių projektų
planavimą ir įgyvendinimą. Pranešėja teigė, kad remiantis ES struktūrinės paramos kompiuterinės
informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenimis, Marijampolės regiono projektų sąrašuose yra
suplanuota 93 proc. 2014–2020 metų finansavimo laikotarpiui regiono projektams skirtų ES fondų lėšų.
Finansavimo sutartimis Marijampolės regiono projektams skirta 82 proc. ES fondų lėšų, iš kurių projektams
išmokėta 22 proc.
Regiono socialinių ir ekonominių rodiklių apžvalgą pristačiusi Jurgita Mitrulevičienė teigė, kad
Marijampolės regione susiduriama su visai šaliai aktualia problema – mažėjančiu gyventojų skaičiumi. Per
paskutinius 10 metų regione gyventojų sumažėjo 31 tūkst. 2019 m. Marijampolės regione gyveno 138 697
gyventojai. Marijampolės regione daugiausia užimtųjų dirba paslaugų srityje (55 proc.), o mažiausiai –
statyboje (8 proc.). Pranešėja atkreipė dėmesį, kad pagal vidutinį darbo užmokestį (2018 m. Marijampolės
regione 609 Eur, šalies vidurkis – 722 Eur (neto), tiesiogines užsienio investicijas, tenkančias 1 gyv. (2017 m.
Marijampolės regione 1000 Eur; šalies vidurkis – 5275 Eur) bei veikiančius ūkio subjektus (Marijampolės
regione 2018 m. 1000/gyv. 18) Marijampolės regionas yra 9-oje vietoje. J. Mitrulevičienė taip pat atkreipė
dėmesį, kad 2012-2017 m. laikotarpiu regiono BVP, tenkantis 1 gyv. palyginti su šalies vidurkiu sumažėjo
nuo 65 proc. iki 61 proc. Pranešėja teigė, kad pagal Lietuviškos kilmės prekių eksportą Marijampolės regionas
yra 7-oje vietoje. Daugiausiai eksportuojami pienas ir pieno gaminiai (17 proc.), mediena ir medienos gaminiai
(13 proc.), gaminiai iš miltų ir konditerijos gaminiai (11 proc.). Eksporto struktūroje nemažą dalį sudaro
dirbiniai iš geležies, elektros mašinos ir įrenginiai.
SVARSTYTA. Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininko veiklos ataskaita už 2018 m.
Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas teigė, jog 2018 m. Taryba buvo papildyta 6 socialinių ir
ekonominių partnerių atstovais. 2018 m. įvyko 15 Tarybos posėdžių, 9 iš jų – rašytinės procedūros tvarka. Iš
viso buvo priimta 40 sprendimų. 2018 m. vasario 19 d. vykusiame Tarybos posėdyje pritarta Marijampolės
regiono specializacijos krypčių įgyvendinimo planui, pasirenkant regione plėtoti maisto, medienos, metalo
sektorius, tai derinant su atitinkamos kvalifikacijos specialistų paruošimu, taip viską apjungiant į integruotą
modulį/klasterį „4M“.
Siekiant, kad Marijampolės regione išliktų savarankiškos kokybiškas švietimo paslaugas teikiančios
aukštojo ir profesinio mokymo institucijos, Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas kartu su kitais Tarybos
nariais Tarybos posėdžiuose kėlė Marijampolės kolegijos ir Marijampolės profesinio rengimo centro išlikimo
klausimus, susitikimuose kalbėjosi su Švietimo ir mokslo ministerijos vadovybe, inicijavo raštų LR
Vyriausybei ir ministerijoms teikimą. Sprendimais Taryba patvirtino regiono projektų sąrašus pagal 21
planuojamą įgyvendinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos regioninę
priemonę. Regioninių projektų įgyvendinimui suplanuota 42,8 mln. Eur ES lėšų (t. y. 92 proc.), sutartimis
jiems paskirta apie 35 mln. Eur ES lėšų.
2018 m. Tarybos pirmininkas dalyvavo „Lietuvos regioninės politikos pavasario forume“, Lietuvos ir
Lenkijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną komisijos Pasienio bendradarbiavimo darbo grupės
posėdyje Balstogėje, Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną komisijos 19
posėdyje Balstogėje, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Aplinkos ministerijos renginiuose bei susitikime
Švietimo ir mokslo ministerijoje. 2018 m. Metas Ražinskas buvo susitikęs su Ūkio viceministru Mariumi
Skuodžiu, Finansų viceministre Loreta Maskolioviene, siekiant aptarti Marijampolės regiono specializacijos
projektą, tolimesnes kryptys bei finansavimo galimybes. Inicijuotas Ūkio viceministro Mariaus Skuodžio
dalyvavimas Tarybos posėdyje bei Tarybos narių susitikimas su Ūkio ministru Virginijumi Sinkevičiumi.
Dalyvauti Tarybos posėdyje pakviestas Vidaus reikalų viceministras Arūnas Gražulis. Tarybos pirmininkas
teikė pastabas pateiktiems derinti teisės projektams.
SVARSTYTA. Kiti klausimai.
Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas teigė, kad 2018 m. gruodžio 12 d. Vidaus reikalų ministerija
raštu Nr. 1D-6216 ,,Dėl Marijampolės regiono specializacijos krypčių įgyvendinimo iniciatyvų vertinimo“
Tarybos prašė iki 2019 m. vasario 28 d. pateikti siūlymus dėl Bendrojo plano koncepcijos. Metas Ražinskas
ragino būti aktyviems ir pateikti siūlymus.
Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretorė

Metas Ražinskas
Ingrida Švabauskienė

