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Marijampolė

Posėdis įvyko 2012-07-11 Marijampolės savivaldybėje.
Posėdžio pirmininkas – Marijampolės regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) pirmininkas
Algis Žvaliauskas.
Posėdžio sekretorė – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Marijampolės apskrities skyriaus (toliau – Skyrius) vyr. specialistė Agnė Norutė.
Dalyvavo: Tarybos nariai ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas, 1 priedas).
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Marijampolės regiono kandidatų į Lietuvos delegaciją Europos Tarybos Vietos ir
regionų valdžių kongrese teikimo;
2. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos atstovų į Lietuvos delegaciją 2014–2020 metų
Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną
programos rengimo darbo grupėje delegavimo;
3. Dėl Marijampolės regiono atliekų tvarkymo plano rengimo darbo grupės sudėties
patvirtinimo;
4. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei
„Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ patikslinimo;
5. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei
„Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ patikslinimo;
6. Informacija apie ES fondų lėšų panaudojimo spartą;
7. Dėl Marijampolės regiono savivaldybių asociacijos steigimo;
8. Informacija dėl tarptautinio bendradarbiavimo sutarčių;
9. Einamieji klausimai.
Posėdyje dalyvauja 10 Tarybos narių. Kvorumas yra. Pasveikindamas susirinkusius, posėdį
pradėjo Marijampolės savivaldybės meras Vidmantas Brazys. Posėdžio pirmininkas Algis
Žvaliauskas supažindino su darbotvarke, kurioje siūloma svarstyti papildomą klausimą.
Darbotvarkei pritarta bendru Tarybos narių sutarimu.
1. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono kandidatų į Lietuvos delegaciją Europos
Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongrese teikimo.
Pranešėja – Skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Norutė nurodė, kad Lietuvos savivaldybių
asociacija 2012 m. birželio 5 d. raštu Nr. (6)-SD-454 „Dėl rekomenduojamų atstovų delegacijoje
ET VRVK“ informavo, kad š. m. spalio mėnesį baigiasi dabartinės sudėties Europos Tarybos Vietos
ir regionų valdžių kongreso (toliau – ET VRVK) kadencija, prašydama Tarybą pateikti du
kandidatus į Vietos valdžios rūmus (tikrąjį ir pakaitinį) ir du kandidatus į Regionų rūmus (tikrąjį ir
pakaitinį).
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Atstovai į ET VRVK skiriami vadovaujantis LR Vyriausybės patvirtinta Lietuvos
Respublikos atstovų skyrimo į Europos Vietos ir regionų valdžios kongresą tvarka, kurioje
apibrėžta, kad Lietuvos Respublikos atstovais ir jų pakaitiniais į kongresą skiriami: į Vietos
valdžios rūmus – savivaldybių merai; į Regionų valdžios rūmus – regionų plėtros tarybų nariai,
kurie yra ir savivaldybių tarybų nariai. Lietuvos Respublikos atstovai ir jų pakaitiniai į kongresą
skiriami atsižvelgiant į subalansuotą atstovavimą Lietuvos Respublikos regionams, savivaldybėms
ir politinėms partijoms vietos ir regionų valdžios institucijose. Kandidatai į Europos Tarybos Vietos
ir regionų valdžių kongresą turėtų atstovauti šioms partijoms: Lietuvos socialdemokratų, Tėvynės
sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų, Liberalų ir centro sąjungos, Tvarka ir teisingumas,
Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos, Darbo partijai. Taip pat paisoma proporcingo moterų ir
vyrų pasiskirstymo Lietuvos Respublikos vietos ir regionų valdžios institucijose. Pageidautina, kad
kandidatai gerai mokėtų ET VRVK darbo kalbas (anglų ir prancūzų), išmanytų ET VRVK veiklos,
vietos ir regionų demokratijos problematiką.
Tarybos nariai pateikė šiuos pasiūlymus dėl kandidatūrų: į Vietos valdžios rūmus teikti
Valdą Aleknavičių, Kalvarijos savivaldybės merą – tikrojo nario vietą, Vytautą Kanevičių, Kazlų
Rūdos savivaldybės merą – pakaitinio nario vietą, į Regionų rūmus teikti Rimvydą Žiemį,
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narį – tikrojo nario vietą, Kostą Jankauską, Marijampolės
savivaldybės tarybos narį – pakaitinio nario vietą.
Remiantis aukščiau išdėstyta informacija, parengtas sprendimo projektas.
Sprendimo projektas patvirtintas visais Tarybos narių balsais.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-22 „Dėl Marijampolės regiono kandidatų į Lietuvos delegaciją
Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongrese teikimo“.
2. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos atstovų į Lietuvos delegaciją
2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos
bendradarbiavimo per sieną programos rengimo darbo grupėje delegavimo.
Pranešėjas – Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius nurodė, kad Vidaus reikalų ministerija
2012 m. birželio 28 d. raštu Nr. 1D-4390(22) „Dėl atstovų į Lietuvos delegaciją skyrimo“
informavo, kad vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d.
nutarimo Nr. 1224 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos komisijos
sudarymo ir atsakomybės už pasirengimą panaudoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinę
paramą paskirstymo“ 3.5.1. punktu, ketina sudaryti Lietuvos Respublikos delegacijos sudėtį į 20142020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (toliau – ETBT) Lietuvos ir Lenkijos
bendradarbiavimo per sieną programos rengimo darbo grupę. Raštu prašoma deleguoti Tarybos
atstovus į Lietuvos delegaciją 2014-2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo per sieną
programos rengimo darbo grupėje. Šios darbo grupės susitikimai bus organizuojami 2-3 kartus per
metus Lietuvos arba Lenkijos teritorijoje, posėdžių kalba – anglų kalba, todėl Lietuvos delegacijos
atstovai turi išmanyti ETBT programų rengimą ir įgyvendinimą reglamentuojančius teisės aktus bei
puikiai, pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (pagal Europass), mokėti anglų kalbą.
Tarybos nariai pateikė šiuos pasiūlymus dėl atstovų į Lietuvos delegaciją 2014–2020 m.
Europos teritorinio bendradarbiavimo per sieną programos rengimo darbo grupėje: Algirdą
Bagušinską, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narį – tikruoju nariu, Antaną Burinską,
Kalvarijos savivaldybės tarybos narį – pakaitiniu nariu.
Remiantis aukščiau išdėstyta informacija, parengtas sprendimo projektas.
Sprendimo projektas patvirtintas 8 Tarybos nariams balsavus už, 0 – prieš ir 2 Tarybos
nariams susilaikius.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-23 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos atstovų į
Lietuvos delegaciją 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir
Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos rengimo darbo grupėje delegavimo“.
3. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono atliekų tvarkymo plano rengimo darbo grupės
sudėties patvirtinimo.
Pranešėjas – Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius informavo, kad Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016; 2012, Nr. 50-
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2445) 27 straipsnio 4 punktu Regioninius atliekų tvarkymo planus (toliau – Planas) rengia ir tvirtina
regionų plėtros tarybos. Šiuo metu Marijampolės regione yra parengtas ir galiojantis Marijampolės
apskrities 2009–2018 metų atliekų tvarkymo planas, tačiau kyla poreikis jį koreguoti.
Siekiant užtikrinti efektyvų Plano rengimo, koregavimo ir įgyvendinimo procesą bei
konsultacijas su valstybės institucijomis, savivaldybėmis, socialiniais ir ekonominiais partneriais,
siūloma sudaryti Marijampolės regiono atliekų tvarkymo plano rengimo darbo grupę (toliau –
Darbo grupė). Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės
apskrities skyrius paprašė Marijampolės regiono savivaldybių administracijų, Marijampolės regiono
aplinkos apsaugos departamento bei UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro į Darbo
grupę deleguoti po pagrindinį ir pakaitinį narį (deleguojami asmenys turėtų turėti patirties atliekų
tvarkymo plano rengimo / įgyvendinimo procese). Remiantis aukščiau išdėstyta informacija bei
gautais atsakymais dėl narių delegavimo parengtas sprendimo projektas.
Sprendimo projektas patvirtintas visais Tarybos narių balsais.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-24 „Dėl Marijampolės regiono atliekų tvarkymo plano rengimo
darbo grupės sudėties patvirtinimo“.
4. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo
priemonei „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ patikslinimo.
Pranešėja – Skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Norutė informavo, kad Marijampolės
savivaldybės administracija 2012 m. liepos 4 d. raštu Nr. AS-7790(10.19) „Dėl Marijampolės
regiono projektų, finansuojamų pagal priemonę VP3-1.3-ŪM-05-R priemonę „Viešosios turizmo
infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ sąrašo patikslinimo“ kreipėsi į Tarybą, prašydama
nukelti į Sąrašą įtraukto projekto „Kempingo Marių parke plėtra“ (toliau – Projektas) paraiškos
pateikimo datą iš 2012-02-29 į 2013-03-31. Nurodytos priežastys – paraiška dėl Projekto
finansavimo buvo pateikta Lietuvos verslo paramos agentūrai (toliau – LVPA), tačiau LVPA
priėmė sprendimą atmesti paraišką motyvuodama tuo, kad kartu su paraiška buvo pateiktas
techninis projektas 4 klasės kempingui įrengti, o projekto įgyvendinimo metu numatoma įrengti tik
dalį kempingo infrastruktūros, tiek, kad kempingas atitiktų 1 klasės kempingui keliamus
reikalavimus, be to, neaiškus kempingo veiklos tęstinumas įgyvendinus projektą, nes nėra atrinktas
kempingo operatorius. Pašalinus LVPA nurodytus trūkumus (atlikus techninio projekto korektūrą ir
konkurso būdu atrinkus operatorių) paraišką dėl Projekto finansavimo planuojama teikti
pakartotinai.
Tarybos narys Kostas Jankauskas paprašė patikslinti, kodėl paraiška buvo atmesta.
Marijampolės savivaldybės meras Vidmantas Brazys pabrėžė, kad, LVPA teigimu, įgyvendinus tokį
projektą, koks buvo pateiktas, gali būti nepasiekti planuojami rezultatai.
Atsižvelgiant į gautą raštą, parengtas sprendimo projektas.
Sprendimo projektas patvirtintas 9 Tarybos nariams balsavus už, 0 – prieš ir 1 Tarybos
nariui susilaikius.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-25 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m.
balandžio 23 d. sprendimo Nr. TS-10 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal
VP3-1.3-ŪM-05-R priemonę „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“,
2007-2013 m. laikotarpio sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
5. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo
priemonei „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ patikslinimo.
Pranešėja – Skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Norutė informavo, kad į Tarybą kreipėsi
Šakių rajono savivaldybės administracija prašydama nukelti projekto „Šakių rajono savivaldybės
susisiekimo infrastruktūros modernizavimas. (II etapas). Darbai“, įtraukto į Marijampolės regiono
projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašą priemonei „Savivaldos transporto infrastruktūros
modernizavimas ir plėtra“ įgyvendinti, paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datą.
Nurodyta priežastis – užsitęsusios pirkimų procedūros. Pranešėja pabrėžė, kad priemonės
„Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų
apraše nustatyta, kad galutinė paraiškų pateikimo Transporto investicijų direkcijai (toliau – TID)
data, nurodyta regionų projektų sąrašuose, gali būti nukeliama tik vieną kartą ir ne ilgesniam nei 3
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mėnesių laikotarpiui. Nukeliant datą ilgesniam nei 3 mėnesių laikotarpiui, TID projektui numatomą
skirti finansavimo sumą sumažina 5 procentais.
Skyriaus vedėjas E. Ulevičius pasiteiravo dėl kokių priežasčių prašoma nukelti Projekto
paraiškos pateikimo datą. Šakių rajono savivaldybės administracijos Regioninės plėtros skyriaus
vedėjas Vitas Girdauskas atsakė, kad TID nespėja suderinti viešųjų pirkimų dokumentų. Skyriaus
vedėjo nuomone, svarbu nurodyti tai, kad projekto paraiškos data nukeliama ne dėl pareiškėjo
kaltės, o todėl, kad įgyvendinančioji institucija nespėja laiku suderinti dokumentų. Tai ypač svarbu
gali būti ateityje, jeigu dėl kokių nors priežasčių būtų svarstoma galimybė sumažinti finansavimą.
Remiantis aukščiau išdėstyta informacija parengtas sprendimo projektas.
Sprendimo projektas patvirtintas visais Tarybos narių balsais.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-26 „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“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas
ir plėtra“, 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
6. SVARSTYTA. Informacija apie ES fondų lėšų panaudojimo spartą.
Pranešėjas – Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius pateikė duomenis apie ES fondų lėšų
panaudojimą Marijampolės regione įgyvendinant Tarybos atrinktus projektus (pridedama, 2
priedas): iki 2012 m. liepos 1 d. Kalvarijos savivaldybė panaudojo 33 proc. savivaldybei pagal
projektų finansavimo sutartis skirtų ES fondų lėšų, Kazlų Rūdos savivaldybė – 55 proc.,
Marijampolės – 49 proc., Šakių rajono – 41 proc., Vilkaviškio rajono – 25 proc.
Tarybos pirmininko Algio Žvaliausko nuomone, ES paramos 2007–2013 m. laikotarpiui
einant į pabaigą svarbu sekti informaciją apie ES fondų lėšų likučius pagal priemones, o jiems
atsiradus kuo greičiau įtraukti naujus projektus į projektų sąrašus. E. Ulevičius informavo, kad kartu
su posėdžio medžiaga Tarybos nariams bus išsiųsta detali informacija apie ES fondų lėšomis
finansuojamų projektų įgyvendinimą ir ES fondų lėšų likučius pagal visas priemones. Taip pat
pranešėjas pabrėžė, kad, remiantis Finansų ministerijos 2011 m. rugsėjo 20 d. raštu, regionų
projektų sąrašuose numatytos paraiškų pateikimo datos neturėtų būti vėlesnės nei 2013 m. birželio
30 d.
7. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono savivaldybių asociacijos steigimo.
Pranešėjas – Tarybos pirmininkas Algis Žvaliauskas iškėlė Tarybos veiklos finansavimo
problemą. Jo teigimu, regionų plėtros taryboms pavedamų vykdyti funkcijų daugėja (pvz., 2012 m.
balandžio 19 d. LR Seimo priimtas Atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr.
72-3016; 2012, Nr. 50-2445) pakeitimas numato, kad Regioninius atliekų tvarkymo planus rengia ir
tvirtina regionų plėtros tarybos), Tarybos nariai deleguojami į įvairias komisijas, darbo grupes.
Tačiau šių funkcijų vykdymas yra apsunkintas, nes jų vykdymui finansavimas Tarybai nėra
skiriamas (pvz., nėra padengiamos vykimo į komandiruotes išlaidos). Be to, Tarybos pirmininko ir
narių išvykimas į susitikimus nėra tinkamai įforminamas / dokumentuojamas. Įvairiuose
susitikimuose dalyvauti turintis Tarybos pirmininkas arba kitas Tarybos narys Tarybos deleguotas
atstovauti jai darbo grupėse, komisijose, neturi galimybės vykti į susitikimus, nes turi savo
tiesiogines pareigas kitose institucijose. Šių institucijų veikla nėra susijusi su Tarybos veikla, todėl
Tarybos nariai negali būti komandiruojami į su Tarybos veikla susijusių darbo grupių, komisijų
posėdžius ir kitus susitikimus.
Tarybos nariai diskutavo, kokių priemonių Taryba turėtų imtis, kad minėtos problemos būtų
išspręstos. Buvo nuspręsta kitam posėdžiui parengti kreipiąsi į Vidaus reikalų ministeriją, LR
Vyriausybę, Seimo Pirmininką su prašymu suteikti regionų plėtros taryboms juridinį statusą bei
skirti finansavimą pavestų funkcijų vykdymui. Kreipimąsi pasirašytų visi Tarybos nariai.
8. SVARSTYTA. Informacija dėl tarptautinio bendradarbiavimo sutarčių.
Pranešėjas – Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius, remdamasis praeitame Tarybos posėdyje
Tarybos narių išreikštu pageidavimu, pateikė informaciją apie Marijampolės apskrities viršininko
administracijos pasirašytas ir, po jos likvidavimo nutrūkusias, tarptautinio bendradarbiavimo
sutartis (pridedama, 3 priedas). Tarybos nariai diskutavo apie nutrūkusio bendradarbiavimo
pratęsimo galimybes. Tarybos narių nuomone, juridinio asmens statuso suteikimas bei finansavimo
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Tarybos veiklai vykdyti skyrimas išspręstų tarptautinio bendradarbiavimo regioniniu lygiu
problemą.
9. SVARSTYTA. Einamieji klausimai.
Tarybos nariai aptarė UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro organizacinius
klausimus. Buvo nuspręsta kitą Tarybos posėdį rengti 2012 m. rugsėjo mėn. III savaitę Šakių rajono
savivaldybėje.

Posėdžio pirmininkas

Posėdžio sekretorė

Algis Žvaliauskas

Agnė Norutė

