REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ
MINISTERIJOS MARIJAMPOLĖS APSKRITIES SKYRIUS

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2012-06-05 Nr. 51/8P-5
Marijampolė

Posėdis įvyko 2012-06-05 Kalvarijos savivaldybėje.
Posėdžio pirmininkas – Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas Algis Žvaliauskas.
Posėdžio sekretorė – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Marijampolės apskrities skyriaus vyr. specialistė Agnė Norutė.
Dalyvavo: Tarybos nariai (sąrašas pridedamas, 1 priedas) ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas, 2
priedas).
DARBOTVARKĖ:
1. Informacija apie Marijampolės regionui skirtų ES fondų lėšų panaudojimą;
2. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei „Savivaldos
transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ patikslinimo;
3. Dėl Marijampolės regiono projektų 2011–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei
„Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ patikslinimo;
4. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei „Prielaidų
spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ patikslinimo;
5. Dėl Marijampolės regiono projektinių pasiūlymų suvestinės ir Rezervinių Marijampolės
regiono projektų 2007–2010 m. laikotarpio sąrašo priemonei „Vandens telkinių būklės gerinimas“
patikslinimo;
6. Dėl Marijampolės regiono projektinių pasiūlymų suvestinės ir Marijampolės regiono
projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei „Viešosios paskirties pastatų renovavimas
regioniniu lygiu“ patikslinimo;
7. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei „Viešosios
turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ patikslinimo;
8. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 m. rengimo darbo grupės sudarymo;
9. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2006–2013 metams patikslinimo;
10. Informacija dėl tarptautinio bendradarbiavimo susitarimo su Krymo Autonomine
Respublika;
11. Informacija dėl 2007–2013 m. Europos Kaimynystės ir Partnerystės Priemonės Lietuvos,
Lenkijos ir Rusijos Federacijos Bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis finansuojamų
projektų įgyvendinimo;
12. Informacija dėl priemonių „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir
savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ ir „Teritorijų planavimas“ lėšų;
13. Kita informacija.
Posėdyje dalyvauja 9 Tarybos nariai. Kvorumas yra.
Pasveikindamas susirinkusius, posėdį pradėjo Kalvarijos savivaldybės meras Valdas
Aleknavičius. Kalvarijos savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus

2
vedėja Vida Tumelienė posėdžio dalyvius supažindino su Kalvarijos savivaldybės administracijos
įgyvendinamais ir baigtais įgyvendinti ES fondų lėšomis finansuotais projektais, pateikė duomenis
apie ES fondų lėšų įsisavinimo ir projektų įgyvendinimo eigą (3 priedas).
Posėdžio pirmininkas Algis Žvaliauskas supažindino su darbotvarke, kurioje siūloma svarstyti
papildomus klausimus.
Darbotvarkei pritarta bendru Tarybos narių sutarimu.
1. SVARSTYTA. Informacija apie Marijampolės regionui skirtų ES fondų lėšų panaudojimą.
Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas Algis Žvaliauskas pasidžiaugė, kad
Marijampolės regione pagerėjo ES fondų lėšų įsisavinimo rodikliai ir padėkojo savivaldybių
specialistams už intensyvų ir sėkmingą darbą.
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės apskrities
skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas Evaldas Ulevičius pateikė informaciją apie ES fondų lėšų
panaudojimą Marijampolės regiono savivaldybėse bei palygino Marijampolės apskrities savivaldybių
rodiklius tarpusavyje ir su kitų apskričių rodikliais (4 priedas).
2. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo
priemonei „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ (toliau – Sąrašas)
patikslinimo.
Pranešėja – Skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Pačkauskaitė informavo, kad Vilkaviškio
rajono savivaldybės administracija raštu kreipėsi į Marijampolės regiono plėtros tarybą, prašydama
patikslinti į Sąrašą įtraukto projekto „Vilkaviškio rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių
rekonstravimas (pirmasis darbų etapas)“ (toliau – Projektas) biudžetą, numatomą projekto veiklų
pabaigos datą bei projekto trukmę. Nurodytos priežastys – Projekto rangos darbai šiuo metu yra
sustabdyti, nes gatvių tiesimo veiklos persidengia su kito savivaldybės įgyvendinamo projekto
(„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Vilkaviškio rajone“)
veiklomis. Projekto darbus vykdanti įmonė atsisakė vykdyti gatvių tiesimo darbus ir siekia nutraukti
statybos darbų rangos sutartį. Dėl to planuojama vykdyti papildomą rangos darbų pirkimą likusiems
neatliktiems darbams. 2012-03-15 atlikus techninių projektų statybos skaičiuojamosios kainos
nustatymo dalių perskaičiavimą pagal pirminę rangos sutartį likusiems neatliktiems darbams,
paaiškėjo, kad statybos montavimo darbų skaičiuojamoji kaina yra pakitusi ir siekia 8 300 000,00 Lt.
Sąraše numatyta Projekto vertė yra 6 381 328,28 Lt, o perskaičiavus statybos darbų kainą, Projekto
vertė padidėja iki 8 381 328,28 Lt. Atsižvelgiant į tai, savivaldybės administracija prašo pakoreguoti
Projekto vertę Sąraše.
Remiantis aukščiau išdėstyta informacija, parengtas sprendimo projektas, kuriuo koreguojamas
Projekto biudžetas, numatoma projekto veiklų pabaigos data bei projekto trukmė.
Sprendimo projektas patvirtintas visais Tarybos narių balsais.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-14 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m. balandžio
23 d. sprendimo Nr. TS-12 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m.
Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, 2007–2013 m.
laikotarpio sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
3. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono projektų 2011–2013 m. laikotarpio sąrašo
priemonei „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ (toliau –
Sąrašas) patikslinimo.
Pranešėja – Skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Pačkauskaitė informavo, kad Vilkaviškio
rajono savivaldybės administracija kreipėsi į Marijampolės regiono plėtros tarybą, prašydama atidėti
į Sąrašą įtraukto minėto projekto paraiškos pateikimo datą įgyvendinančiajai institucijai iš 2012 m.
birželio 15 d. į 2012 m. rugsėjo 18 d. Datos tikslinimas būtinas todėl, kad priemonės VP1-4.1-VRM04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ finansavimo sąlygų
aprašas LR Vidaus reikalų ministro įsakymais buvo keistas 2012 m. sausio 16 d. ir 2012 m. gegužės
7 d ir dėl to, jog nuo 2012 m. kovo 7 d. iki 2012 m. gegužės 21 d. buvo sustabdytas pasiūlymų teikti
paraiškas siuntimas. Be to, iki paraiškos pateikimo ESF agentūrai būtina atlikti planuojamų veiklų
viešuosius pirkimus.
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Atkreiptinas dėmesys, kad pirminė projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai
data buvo numatyta 2011 m. vasario 25 d.
Remiantis aukščiau išdėstyta informacija, parengtas sprendimo projektas, kuriuo siūloma
nukelti į Sąrašą įtraukto projekto „Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos dirbančiųjų
kvalifikacijos tobulinimas“ paraiškos pateikimo datą iš 2012 m. birželio 15 d. į 2012 m. rugsėjo 18 d.
Sprendimo projektas patvirtintas visais Tarybos narių balsais.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-15 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2010 m. gruodžio 2
d. sprendimo Nr. TS-42 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal priemonę VP1-4.1VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“, 2011–2013
m. laikotarpio sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“.
4. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo
priemonei „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ (toliau –
Sąrašas) patikslinimo.
Pranešėja – Skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Pačkauskaitė informavo, kad lėčiausiai ES
lėšos įsisavinamos, įgyvendinant projektus, finansuojamus pagal priemonę „Prielaidų spartesnei
ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ (įsisavinta tik 9 procentai regionui skirtų
lėšų).
Į Sąrašą yra įtraukta 20 projektų, kurių ES fondų lėšos sudaro 37 640 298 Lt. Š. m. gegužės
mėn. duomenimis, 19 iš 20 į Sąrašą įtrauktų projektų buvo paskirta 32 646 715 Lt ES fondų lėšų.
Vieno projekto, t. y. „Vilkaviškio rajono Karalių kaimo viešosios paskirties pastato
modernizavimas bei viešųjų erdvių sutvarkymas“, paraiška įgyvendinančiajai institucijai buvo
pateikta 2012 m. balandžio 20 d. Tačiau Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija 2012 m.
gegužės 2 d. raštu Nr. (07)(2.18)SD-1401 „Dėl paraiškos termino nukėlimo“ kreipėsi į Marijampolės
regiono plėtros tarybą, prašydama nukelti į Sąrašą įtraukto projekto „Vilkaviškio rajono Karalių
kaimo viešosios paskirties pastato modernizavimas bei viešųjų erdvių sutvarkymas“ paraiškos
pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datą iš 2012-04-20 į 2012-10-30. Atkreipiamas dėmesys, kad
šio projekto paraiškos pateikimo data nukeliama jau trečią kartą – pirminė paraiškos pateikimo data
buvo numatyta 2011-01-30, paskutiniu prašymu data nukeliama į 2012-10-30.
Įvertinus įgyvendinamiems projektams skirtas ES fondų lėšas ir projekto „Vilkaviškio rajono
Karalių kaimo viešosios paskirties pastato modernizavimas bei viešųjų erdvių sutvarkymas“ ES
fondų lėšų vertę, regione yra sutaupyta 1 736 834,75 ES fondų lėšų, nes daliai projektų buvo skirta
mažesnė ES fondų lėšų suma nei projektų vertės regiono projektų sąraše. Pvz., Vilkaviškio rajono
savivaldybės administracijos į Sąrašą įtrauktam projektui „Vilkaviškio rajono Virbalio bei Klausučių
seniūnijų viešųjų pastatų modernizavimas bei viešųjų erdvių sutvarkymas“ Vidaus reikalų ministro
įsakymu buvo skirta 1 567 344 Lt ES fondų lėšų mažiau, negu suplanuota.
Siekiant užtikrinti spartų ir efektyvų ES fondų lėšų, skirtų regiono projektams, panaudojimą,
siūloma Sąraše tikslinti projekto „Vilkaviškio rajono Virbalio bei Klausučių seniūnijų viešųjų pastatų
modernizavimas bei viešųjų erdvių sutvarkymas“ vertę. Sutaupytas lėšas siūloma panaudoti šiuo
metu įgyvendinamiems projektams, kuriems iškilo papildomų lėšų poreikis, vykdant projektų veiklų
viešuosius pirkimus, įgyvendinti. Dėl 6 projektų papildomo finansavimo į Marijampolės regiono
plėtros tarybą kreipėsi Kalvarijos, Kazlų Rūdos ir Šakių rajono savivaldybių administracijos, iš viso
papildomo finansavimo poreikis sudaro 777 099,34 Lt ES fondų lėšų. Pakoregavus Sąrašą ir sudarius
galimybes skirti papildomą finansavimą minėtiems projektams, liktų nepanaudota 959 735,41 Lt ES
fondų lėšų pagal Priemonę. Anot pranešėjos, kitame posėdyje būtų tikslinga svarstyti rezervinio
projekto perkėlimo į pagrindinį sąrašą galimybę.
Posėdžio pirmininkas Algis Žvaliauskas paragino Marijampolės savivaldybės (kurios projektai
įtraukti į Rezervinių projektų sąrašą) atstovus iš anksto pasirengti dokumentus rezervinių projektų
vykdymui, kad būtų galima kuo anksčiau pateikti projektų paraiškas.
Remiantis išdėstyta informacija, parengtas sprendimo projektas dėl Sąrašo pakeitimo.
Sprendimo projektas patvirtintas visais Tarybos narių balsais.
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NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-16 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2010 m. rugsėjo 20
d. sprendimo Nr. TS-29 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal priemonę VP3-1.2VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ 2007–
2013 m. laikotarpio sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“.
5. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono projektinių pasiūlymų suvestinės ir Rezervinių
Marijampolės regiono projektų 2007–2010 m. laikotarpio sąrašo priemonei „Vandens telkinių būklės
gerinimas“ (toliau – Priemonė) patikslinimo.
Pranešėja – Skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Pačkauskaitė informavo, kad 2011 m. spalio
mėnesį Aplinkos ministerija raštu kreipėsi į savivaldybių administracijas, prašydama pateikti
informaciją dėl poreikio įgyvendinti projektus pagal Priemonę. Remdamasi gauta informacija apie
projektus, kuriuos savivaldybės artimiausiu metu būtų pasirengusios įgyvendinti, Aplinkos
ministerija priėmė sprendimą sutaupytas ES fondų lėšas perskirstyti tarp regionų. Marijampolės
regione projektus pasirengusi įgyvendinti Šakių rajono savivaldybės administracija (projektai
„Gelgaudiškio dvaro sodybos tvenkinių būklės gerinimas“ bei „Zyplių dvaro sodybos tvenkinių
būklės gerinimas“).
Atsižvelgiant į Aplinkos ministerijos informaciją, 2012 m. kovo 2 d. paskelbtas kvietimas teikti
projektinius pasiūlymus pagal Priemonę. Gauti 2 nauji projektiniai pasiūlymai, kurių ES fondų lėšos
sudaro 1 080 000,00 Lt. Pranešėja pristatė parengtą sprendimo projektą, kuriuo siūloma patikslinti
Rezervinių Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal Priemonę, 2007–2010 m. laikotarpio
sąrašą Nr. 41 ir išdėstyti jį nauja redakcija.
Pranešėja atkreipė dėmesį, jog nors lėšų yra pakankamai, tačiau nėra galimybės gautus
projektinius pasiūlymus įtraukti į pagrindinį projektų sąrašą, kol nėra pakeistas finansavimo sąlygų
aprašas, nustatantis vėlesnę paraiškų pateikimo datą (dabar galioja nustatytas paraiškų pateikimo
terminas – ne vėliau kaip 2011-10-01).
Tarybos narys Kostas Jankauskas pasidomėjo, kaip skelbiami kvietimai projektiniams
pasiūlymams teikti ir išreiškė pageidavimą, kad ateityje apie paskelbiamus kvietimus būtų informuoti
Marijampolės regiono plėtros tarybos nariai, kurie taip pat gali iniciuoti savivaldybių administracijų
projektinių pasiūlymų teikimą.
Pranešėja atsakė, kad kvietimai teikti projektinius pasiūlymus yra skelbiami remiantis
Marijampolės regiono plėtros tarybos patvirtinta Projektinių pasiūlymų pateikimo Marijampolės
regiono plėtros tarybai ir projektinių pasiūlymų apibendrinimo Marijampolės regiono plėtros tarybos
sekretoriate tvarka, pagal kurią kvietimai siunčiami Marijampolės apskrities savivaldybių
administracijoms bei publikuojami regioninės politikos tinklalapyje.
Šiam pasiūlymui pritarė kiti Tarybos nariai.
Sprendimo projektas patvirtintas visais Tarybos narių balsais.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-17„Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m. balandžio
23 d. sprendimo Nr. TS-9 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal VP3-1.4-AM-04R priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“, 2007–2010 m. laikotarpio sąrašų patvirtinimo“
pakeitimo“.
6. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono projektinių pasiūlymų suvestinės ir Marijampolės
regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei „Viešosios paskirties pastatų
renovavimas regioniniu lygiu“ (toliau – Sąrašas) patikslinimo.
Pranešėja – Skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Pačkauskaitė informavo, jog siekiant
užtikrinti spartų ir efektyvų ES fondų lėšų, skirtų regiono projektams, panaudojimą bei operatyviai
priimti sprendimus dėl sutaupytų lėšų, siūloma tikslinti 7 baigtų įgyvendinti projektų bei 5 šiuo metu
įgyvendinamų projektų, kuriems skirtos mažesnės ES fondų lėšų sumos nei projektų biudžetai
Sąraše, vertes. Patikslinus minėtų projektų biudžetų vertes, nepanaudotų ES fondų lėšų likutis pagal
priemonę sudaro 828 099,95 Lt ES fondų lėšų. Be to, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
2012-03-27 raštu informavo, jog neteiks įgyvendinančiajai institucijai į Sąrašą įtraukto projekto
„Vilkaviškio miesto administracinio pastato, esančio J. Basanavičiaus g. 3, rekonstrukcija“ paraiškos
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(projekto ES fondų lėšos – 1 029 617,00 Lt), o vietoje minėto projekto norėtų įgyvendinti du naujus
projektus.
2012-04-13 paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Rezerviniam sąrašui atnaujinti.
Gauti 6 nauji projektiniai pasiūlymai, kurių ES fondų lėšos sudaro 2 431 646,84 Lt. 2012-05-28
vykusiame Darbo grupės, koordinuojančios regiono projektų planavimą, posėdyje atsižvelgiant į
projektų parengtumą, suformuluotos išvados į pagrindinį projektų sąrašą įtraukti 4 projektus
(„Kybartų lopšelio – darželio „Kregždutė“ pastato rekonstravimas ir energetikos sistemų
modernizavimas“, „Vilkaviškio muzikos mokyklos pastato rekonstravimas ir energetikos sistemų
modernizavimas“, „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Kazlų Rūdos specialiosios mokyklos
pastate“ ir „Marijampolės mokyklos-darželio „Žiburėlis“ pastatų energetinio efektyvumo
didinimas“), o į rezervinių projektų sąrašą įtraukti 2 projektus („Energijos vartojimo efektyvumo
didinimas Jankų pagrindinės mokyklos pastate“ ir „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas
Kalvarijos lopšelio-darželio „Žilvitis“ Jungėnų skyriuje“).
Pranešėja apibendrino priemonei „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“
įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimą, supažindino su visais projektais, jų biudžetais bei su Darbo
grupės pasiūlytomis išvadomis, kurių pagrindu buvo parengtas sprendimo projektas.
Sprendimo projektas patvirtintas visais Tarybos narių balsais.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-18 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m. rugsėjo 8
d. sprendimo Nr. TS-24 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal VP3-3.4-ŪM-04-R
priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“, 2007–2013 m. laikotarpio
sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“.
7. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo
priemonei „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ (toliau – Sąrašas)
patikslinimo.
Pranešėja – Skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Pačkauskaitė informavo, kad Kalvarijos
savivaldybės administracija raštu informavo, kad neketina įgyvendinti į Sąrašą įtraukto projekto
„Poilsiavietės ir kempingo įrengimas prie Orijos ežero“.
Šakių rajono savivaldybės administracija raštu kreipėsi į Marijampolės regiono plėtros tarybą
prašydama padidinti į Sąrašą įtraukto projekto „Draugystės parkai – 1“ vertę. Nurodytos priežastys –
norint pasiekti priemonės rezultatus bei įgyvendinti projekte numatomas veiklas ir šį objektą pilnai
pritaikyti turistų poreikiams, preliminariais skaičiavimais būtinos didesnės lėšos nei šiuo metu
numatytos Sąraše.
Remiantis aukščiau pateikta informacija, parengtas Marijampolės regiono plėtros tarybos
sprendimo projektas, kuriuo iš Sąrašo išbraukiamas Kalvarijos savivaldybės administracijos projektas
„Poilsiavietės ir kempingo įrengimas prie Orijos ežero“ ir padidinama į Sąrašą įtraukto Šakių rajono
savivaldybės administracijos projekto „Draugystės parkai – 1“ vertė.
Sprendimo projektas patvirtintas visais Tarybos narių balsais.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-19 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m. balandžio
23 d. sprendimo Nr. TS-10 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal VP3-1.3-ŪM05-R priemonę „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“, 2007-2013 m.
laikotarpio sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
8. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 m. rengimo darbo
grupės sudarymo.
Pranešėjas – Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius informavo, jog jau 2011 m. regione pradėta
rengtis 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos finansavimo laikotarpiui.
Siekiant užtikrinti efektyvų Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams rengimo
procesą ir konsultacijas su valstybės institucijomis, savivaldybėmis, socialiniais ir ekonominiais
partneriais bei įgyvendinti 2011 m. spalio 26 d. vykusioje konferencijoje „Regiono plėtra: dabartis ir
ateities perspektyvos“ priimtos rezoliucijos pasiūlymą „rengiant Marijampolės regiono plėtros planą
2014–2020 metams, į darbo grupę įtraukti asocijuotų verslo, mokslo, visuomeninių ir jaunimo
organizacijų atstovus“, siūloma sudaryti Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams
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rengimo darbo grupę, kurią sudarytų Marijampolės apskrities savivaldybių administracijų bei
socialinių ir ekonominių partnerių deleguoti atstovai.
Skyrius Marijampolės apskrities savivaldybių administracijų bei socialinių ir ekonominių
partnerių (Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialas, Marijampolės teritorinė
darbo birža, Marijampolės kolegija) prašė deleguoti atstovus į Marijampolės regiono plėtros plano
2014–2020 metams rengimo darbo grupę. Remiantis gautais atsakymais parengtas sprendimo
projektas, kuriuo siūloma sudaryti Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams rengimo
darbo grupę patvirtinant personalinę darbo grupės sudėtį.
Sprendimo projektas patvirtintas visais Tarybos narių balsais.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-20 „Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams
rengimo darbo grupės sudėties patvirtinimo“.
9. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2006–2013 metams patikslinimo.
Pranešėja – Skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Norutė informavo, jog visų apskrities
savivaldybių administracijos yra kreipęsi į Marijampolės regiono plėtros tarybą dėl Marijampolės
regiono plėtros plano 2006–2013 metams patikslinimo ir supažindino su tikslinamomis priemonėmis
bei parengtu sprendimo projektu.
Sprendimo projektas patvirtintas visais Tarybos narių balsais.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-21 „Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2006–2013 metams
patikslinimo“.
10. SVARSTYTA. Informacija dėl tarptautinio bendradarbiavimo susitarimo su Krymo
Autonomine Respublika.
Pranešėjas – Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius informavo, kad 2012 m. gegužės mėnesį iš
Ukrainos ambasados buvo gautas Krymo Autonominės Respublikos Ministrų Tarybos susitarimo
projektas dėl Krymo Autonominės Respublikos Ministrų Tarybos ir Marijampolės regiono plėtros
tarybos prekybinio–ekonominio, mokslinio–techninio ir kultūrinio bendradarbiavimo. E. Ulevičiaus
nuomone, bendradarbiavimas būtų įdomus ir tikslingas. Tarybai nusprendus pasirašyti
bendradarbiavimo susitarimą, reikėtų svarstyti patį susitarimo tekstą. Pranešėjo teigimu, tarptautinio
bendradarbiavimo galimybes sumažina tai, kad, anot pranešėjo, Regiono plėtros taryba neturi
įgaliojimų spręsti bendradarbiavimo klausimų, o svarbiausia – neturi lėšų, kurios būtų reikalingos
Lietuvos delegacijų siuntimui į užsienį ir užsienio delegacijų priėmimui organizuoti.
Posėdžio pirmininkas pritarė problemos aktualumui ir išsakė nuomonę, kad tokio susitarimo
pasirašymas, neturint bendradarbiavimui reikalingų lėšų, netektų prasmės.
Tarybos narė Birutė Kažemėkaitė pasiūlė raštu informuoti Vidaus reikalų ministeriją, kad
Taryba negali pasirašyti tarptautinio bendradarbiavimo susitarimo, kol neišspręsti finansavimo
klausimai.
Tarybos narys Kostas Jankauskas atkreipė dėmesį, kad Marijampolės regiono plėtros taryba ir
Krymo Autonominės Respublikos Ministrų Taryba yra skirtingo lygmens institucijos ir paprašė
sekretoriato surinkti ir kito Tarybos posėdžio metu pateikti informaciją apie buvusias Marijampolės
apskrities viršininko administracijos pasirašytas tarptautinio bendradarbiavimo sutartis, kurios,
likvidavus apskričių viršininkų administracijas, nėra įgyvendinamos. Anot K. Jankausko, vykusio
bendradarbiavimo tęstinumas nėra užtikrintas ir šią problemą turėtų spręsti tos institucijos, kurios
buvo atsakingos už apskričių reformą.
Toliau buvo svarstomos galimybės plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą. Buvo išsakytos
nuomonės dėl galimų finansavimo būdų – pasinaudoti ES parama, kurti regiono savivaldybių
asociaciją, kuri kooperuotų savivaldybių biudžetų lėšas Regiono plėtros tarybos tarptautinio
bendradarbiavimo finansavimui, kreiptis į Užsienio reikalų ir Vidaus reikalų ministerijas ir kt.
Posėdžio pirmininkas, apibendrindamas diskusijas, pavedė Skyriui kreiptis į atitinkamas
ministerijas dėl galimybių finansuoti Regiono plėtros tarybas, siekiant plėtoti tarptautinį
bendradarbiavimą ir išanalizavimus surinktą informaciją pateikti artimiausiame Tarybos posėdyje.
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11. SVARSTYTA. Informacija dėl 2007–2013 m. Europos Kaimynystės ir Partnerystės
Priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos Bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis
finansuojamų projektų įgyvendinimo.
Pranešėjas – VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuras direktorius (toliau – Biuras)
Gintaras Skamaročius pateikė informaciją apie įgyvendinamus tarptautinius projektus ir problemas,
kylančias dėl šalių nesusitarimų. Pranešėjas baiminosi, kad Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos
Bendradarbiavimo per sieną programos įgyvendinimas stringa, vėluojama pasirašyti sutartis, skelbti
kvietimus projektų paraiškoms teikti. Lietuvos pasienio regionus galinti pasiekti ES fondų parama
įgyvendinant Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos Bendradarbiavimo per sieną programą,
smarkiai vėluoja, dėl ko gali kilti rimtų problemų dėl projektų įgyvendinimo.
Tarybos pirmininko A. Žvaliausko nuomone, Tarybai trūksta informacijos apie Biuro veiklą bei
kylančias problemas. Todėl Biuro direktorius, norėdamas gauti Tarybos palaikymą, turėtų konkrečiau
išdėstyti kylančias problemas, kad Taryba, turėdama svarius argumentus, galėtų padėti jas spręsti.
Tarybos narys K. Jankauskas pasveikino Biuro direktorių su VšĮ Nemuno euroregiono 15osiosmis įkūrimo metinėmis. Jo nuomone, Biuro problema susijusi su apskričių viršininkų
administracijų likvidavimu ir reikia informuoti Vidaus reikalų ministeriją ar Užsienio reikalų
ministeriją apie tokius tarpregioninius klausimus. Jis pasiūlė Biuro direktoriui, bendradarbiaujant su
Skyriaus vedėju, apie kylančias problemas raštu informuoti susijusias ministerijas.
12. SVARSTYTA. Informacija dėl priemonių „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų
plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ ir „Teritorijų
planavimas“ lėšų.
Pranešėja – Skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Pačkauskaitė supažindino Tarybos narius su
Vidaus reikalų ministerijos (VRM) 2012 m. gegužės 15 d. raštu Nr. 1D-3281 (22) „Dėl Marijampolės
regionui numatytų paramos lėšų panaudojimo“, kuriame prašoma apsvarstyti ir informuoti VRM dėl
tikslingumo priemonės „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių
(ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ įgyvendinimui skirtas sutaupytas lėšas perkelti
priemonės „Teritorijų planavimas“ įgyvendinimui. Tarybos nariams buvo pateikta informacija apie
minėtų priemonių ES fondų lėšų panaudojimą ir įgyvendinamų projektų eigą. Darbo grupė apsvarstė
šį klausimą ir priėjo išvados, jog lėšų poreikis priemonei „Teritorijų planavimas“ yra didesnis, todėl
lėšų perkėlimas būtų tikslingas. Tačiau, anot pranešėjos, kol kas nėra aiškus galutinis priemonės
„Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai)
strateginiai plėtros planai“ lėšų likutis, nes dar nepateiktos dviejų projektų paraiškos ir neįvykę
viešieji pirkimai.
Tarybos nariams pasitarus, posėdžio pirmininkas, apibendrindamas narių nuomonę, pasiūlė
pateikti atsakymą į VRM paklausimą, nurodant, kad priemonės „Regioninės plėtros tobulinimas,
regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“
įgyvendinimui skirtas nepanaudotas lėšas tikslinga perkelti priemonės „Teritorijų planavimas“
įgyvendinimui po to, kai bus pateiktos paraiškos, įvykdyti viešieji pirkimai ir paaiškės galutinė
nepanaudotų lėšų suma.
Pasiūlymui pritarta bendru Tarybos narių sutarimu.
13. SVARSTYTA. Kita informacija.
Pranešėjas – Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas Algis Žvaliauskas informavo,
kad ateityje Tarybos laukia atliekų tvarkymo plano regione, Marijampolės regiono plėtros plano
2014–2020 metams rengimo ir kitų klausimų sprendimai. Jis atkreipė dėmesį, kad, įsibėgėjus ES
paramos įsisavinimui, ministerijos, siekdamos efektyviau panaudoti sutaupytas ar neįsisavintas lėšas,
pradėjo inicijuoti ES fondų lėšų perskirstymą tarp regionų, todėl savivaldybių administracijos turėtų
laiku informuoti Marijampolės regiono plėtros tarybos sekretoriatą apie sutaupomas,
nepanaudojamas lėšas, kad kuo skubiau jas būtų galima skirti rezervinių ar naujų projektų
įgyvendinimui.
Kalvarijos savivaldybės meras Valdas Aleknavičius išsakė nuomonę, jog prasidėjo etapas, kai
vis dažniau baigiamų įgyvendinti projektų patirtos išlaidos pripažįstamos netinkamomis. Jo teigimu,
įgyvendinančiosios institucijos atlieka paraiškų vertinimą, suderina viešųjų pirkimų dokumentus bei
projektui skiria finansavimą, tačiau apmokėjus visas išlaidas ir baigiant įgyvendinti projektą,
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įgyvendinančioji institucija atlieka dar vieną patikrą bei randa pažeidimus ne viešųjų pirkimų
procedūrose, o jų pačių suderintuose viešųjų pirkimų dokumentuose, ir dėl tokių neatitikimų projekto
vykdytojui tenka grąžinti paramos lėšas. Jo nuomone, dalį atsakomybės už tai, kad projekto
įgyvendinimo metu buvę tinkamos išlaidos, projektą pabaigus pripažįstamos netinkamomis, turėtų
prisiimti ministerijos bei įgyvendinančiosios institucijos. Viešųjų pirkimų tarnyba pateikia tik
rekomendacinio pobūdžio pastabas.
Posėdžio pirmininkas pasiūlė dėl minėtos problemos raštu kreiptis į Lietuvos savivaldybių
asociaciją ir nacionalinę regioninės plėtros tarybą.
Tarybos nariai tokiam pasiūlymui pritarė.

Posėdžio pirmininkas

Posėdžio sekretorė

Algis Žvaliauskas

Agnė Norutė

