REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
MARIJAMPOLĖS APSKRITIES SKYRIUS

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2012-10-30 Nr. 51/8P-8
Marijampolė

Posėdis įvyko 2012-10-30 Marijampolės savivaldybėje.
Posėdžio pirmininkas – Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas Algis Žvaliauskas.
Posėdžio sekretorė – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Marijampolės apskrities skyriaus (toliau – Skyrius) vyr. specialistė Agnė Norutė.
Dalyvavo: Tarybos nariai (sąrašas pridedamas, 1 priedas) ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas, 2
priedas).
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei „Savivaldos
transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ patikslinimo.
2. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2010 m. laikotarpio ir 2011–2013 m. laikotarpio
sąrašų priemonei „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“
patikslinimo.
3. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei „Elektroninė
demokratija: regionai“ patikslinimo.
4. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei
„Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra“ patikslinimo.
5. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei „Viešosios
paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ patikslinimo.
6. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2010 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. TS-34 „Dėl
darbo grupės sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
7. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2012 m. birželio 5 d. sprendimo Nr. 51/8S-20
„Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams rengimo darbo grupės sudėties
patvirtinimo“ pakeitimo.
8. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos veiklos finansavimo sąmatos.
9. Dėl pritarimo projektui „Marijampolės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos
plėtra“.
10. Informacija apie regiono projektų įgyvendinimą.
11. Kita informacija.
Posėdyje dalyvauja 7 Tarybos nariai. Kvorumas yra.
Posėdžio pirmininkas Algis Žvaliauskas supažindino su darbotvarke, kurioje siūloma svarstyti
papildomą klausimą.
Už pasiūlytą koreguotą darbotvarkę Tarybos nariai balsavo visais balsais.
1. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo
priemonei „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ (toliau – Sąrašas)
patikslinimo.
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Pranešėja – Skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Pačkauskaitė informavo, jog į Sąrašą
įtraukta 12 projektų, iš kurių 6 baigti įgyvendinti. Siekiant operatyviai priimti sprendimus dėl
sutaupytų lėšų, siūloma tikslinti į Sąrašą įtrauktų projektų vertes, pagal projektams faktiškai
išmokėtas lėšas. Patikslinus projektų vertes, sutaupytų ES fondų lėšos sudarytų 850 372 Lt.
Šakių rajono savivaldybės administracija 2012 m. spalio 18 d. raštu Nr. S-3323 kreipėsi į
Marijampolės regiono plėtros tarybą, prašydama leisti panaudoti įgyvendinant kitus projektus pagal
šią priemonę savivaldybės sutaupytas ES fondų lėšas (631 669 Lt), perkeliant jas Sąraše esančiam
projektui „Šakių rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros modernizavimas. (II etapas).
Darbai“ papildomai finansuoti. Nurodytos priežastys – įvertinus su techniniais projektais pateiktas
darbų sąmatas ir kitas projektui vykdyti reikalingas lėšas, trūksta lėšų projektui įgyvendinti. Taip pat
prašoma patikslinti projekto siektinus rezultatus, numatomą projekto veiklų įgyvendinimo pradžios
datą ir projekto trukmę.
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija 2012 m. spalio 18 d. raštu Nr. (07)(2.18) SD2949 kreipėsi į Marijampolės regiono plėtros tarybą, prašydama papildomai skirti pagal priemonę
regione likusias sutaupytas ES fondų lėšas (218 702 Lt) projektui „Vilkaviškio rajono vietinės
reikšmės kelių ir gatvių rekonstravimas (antrasis darbų etapas)“ įgyvendinti. Nurodytos priežastys –
viešojo pirkimo metu mažiausia pasiūlyta kelių statybos darbų kaina planuotą projekto biudžetą
viršija apie 645 000 Lt. Taip pat prašoma patikslinti numatomą projekto veiklų įgyvendinimo
pradžios datą ir projekto trukmę.
Remiantis aukščiau išdėstyta informacija, parengtas sprendimo projektas.
Sprendimo projektas patvirtintas visais tarybos narių balsais.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-38 „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“.
2. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2010 m. laikotarpio ir 2011–2013
m. laikotarpio sąrašų priemonei „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos
tobulinimas“ patikslinimo.
Pranešėja – Skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Pačkauskaitė informavo, kad svarstymui
pateikti sprendimų projektai, kuriuose tikslinami Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal
priemonę „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ (toliau –
Priemonė), 2007–2010 m. laikotarpio (toliau – Pirmojo etapo) ir 2011–2013 m. laikotarpio (toliau –
Antrojo etapo) sąrašai.
Į Pirmojo etapo sąrašą įtraukti 3 projektai, kurie visi baigti įgyvendinti. Siekiant operatyviai
priimti sprendimus dėl sutaupytų lėšų, siūloma tikslinti į Pirmojo etapo sąrašą įtrauktų projektų vertes
pagal projektams faktiškai išmokėtas lėšas.
Į Antrojo etapo projektų sąrašą įtraukti 3 projektai, iš kurių 2 šiuo metu įgyvendinami, o
projekto „Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas
paraiškos pateikimo data buvo numatyta 2012-09-18. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
numatytai datai projekto paraiškos nepateikė, nes neįvykdė mokymo paslaugų viešųjų pirkimų ir
2012 m. spalio 19 d. raštu Nr. (07) (2.18) SD-3008 kreipėsi į Marijampolės regiono plėtros tarybą,
prašydama leisti panaudoti visas pagal Priemonę likusias nepanaudotas lėšas bei pateikdama
patikslintą projekto „Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos dirbančiųjų kvalifikacijos
tobulinimas“ projektinį pasiūlymą. Papildomos lėšos būtų panaudojamos papildomiems rezultatams
pasiekti. Atsižvelgiant į tai, siūloma tikslinti minėto projekto siektinus rezultatus, preliminarų
projekto biudžetą, numatomą projekto veiklų įgyvendinimo pradžios datą. Taip pat prašoma nukelti
paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datą. Tarybos sekretoriatas, atsižvelgdamas į gautą
Vidaus reikalų ministerijos 2012 m. spalio 10 d. raštą Nr. 1D-6453(22), paraiškos pateikimo datą
siūlo nukleti į 2013-04-01.
Įvertinus aukščiau paminėtus Pirmojo ir Antrojo etapų projektų sąrašų pakeitimus, nepanaudotų
ES fondų lėšų likutis pagal priemonę – 2 968,04 Lt.
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Pranešėja atkreipė dėmesį, kad Tarybos patvirtintame Pirmojo etapo rezervinių projektų sąraše
yra bendras regioninis projektas „Marijampolės apskrities savivaldybių kontrolierių administracinių
gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“, kurį pateikė Šakių rajono
savivaldybės administracija. Šio projekto įgyvendinimui, finansuojant ES paramos ir visų
savivaldybių lėšomis, 2010 m. nebuvo pritarta, todėl projektas nebuvo perkeltas į Antrojo etapo
pagrindinių projektų sąrašą. Anot pranešėjos, ateityje, esant ES fondų lėšų sutaupymams pagal
Priemonę, šį projektą būtų galima įgyvendinti. Jei savivaldybės pritartų projekto įgyvendinimui
projektinį pasiūlymą reikėtų patikslinti taip, kad atitiktų reikalavimus ir perkelti į Antrojo etapo
rezervinių projektų sąrašą.
Tarybos pirmininkas pasiūlė minėtą projektą perkelti į Antrojo etapo rezervinių projektų sąrašą,
sudarant galimybę jį įgyvendinti, kai bus sutaupytų ES fondų lėšų. Tarybos nariai pritarė bendro
savivaldybių administracijų projekto perkėlimui į Antrojo etapo rezervinių projektų sąrašą. Tarybos
pirmininkas įpareigojo Sekretoriatą kitam Tarybos posėdžiui parengti sprendimo projektą.
Parengti sprendimų projektai patvirtinti visais Tarybos narių balsais.
NUTARTA:
1. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-39 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m. liepos
8 d. sprendimo Nr. TS-17 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal priemonę VP14.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“, 2007–
2010 m. laikotarpio sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“.
2. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-40 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2010 m.
gruodžio 2 d. sprendimo Nr. TS-42 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal
priemonę VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos
tobulinimas“, 2011–2013 m. laikotarpio sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“.
3. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo
priemonei „Elektroninė demokratija: regionai“ (toliau – Sąrašas) patikslinimo.
Pranešėja – Skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Pačkauskaitė informavo, į Sąrašą įtraukti 5
projektai, kurie visi baigti įgyvendinti. Atsižvelgiant į tai, siūloma tikslinti Sąrašą pagal projektų
vykdytojams faktiškai išmokėtas lėšas. Patikslinus Sąrašą, likusios nepanaudotos ES fondų lėšos
pagal priemonę sudarytų 29 068,97 Lt. Rezervinių projektų sąrašas pagal priemonę nėra patvirtintas.
Remiantis aukščiau išdėstyta informacija, parengtas sprendimo projektas.
Sprendimo projektas patvirtintas visais Tarybos narių balsais.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-41 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m. liepos 8 d.
sprendimo Nr. TS-19 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m.
Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemonę
VP2-3.1-IVPK-05-R „Elektroninė demokratija: regionai“ 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo
patvirtinimo“ pakeitimo“.
4. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo
priemonei „Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra“
patikslinimo.
Pranešėja – Skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Pačkauskaitė informavo, kad Į Sąrašą
įtraukti 2 projektai, kurie yra baigti įgyvendinti. Atsižvelgiant į tai, siūloma tikslinti Sąrašą pagal
projektams faktiškai išmokėtas lėšas. Patikslinus Sąrašą, likusios nepanaudotos lėšos pagal priemonę
sudarytų 8 621,52 Lt. Rezervinių projektų sąrašas pagal priemonę nėra patvirtintas.
Remiantis aukščiau išdėstyta informacija, parengtas sprendimo projektas.
Sprendimo projektas patvirtintas visais Tarybos narių balsais.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-42 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m. rugsėjo 8
d. sprendimo Nr. TS-26 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal priemonę VP3-2.1SAM-11-R „Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra“, 2007–
2013 m. laikotarpio sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
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5. SVARSTYTA. Dėl 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, kad Marijampolės
savivaldybės administracija 2012 m. spalio 29 d. raštu Nr. AS-12029(10.4) kreipėsi į Marijampolės
regiono plėtros tarybą, informuodama, kad Marijampolės savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 30
d. sprendimu Nr. 1-538 yra pakeistas mokyklos-darželio „Žiburėlis“ pavadinimas ir nuo 2012 m.
rugsėjo 1 d. vadinasi Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras. Atsižvelgiant į tai,
prašoma pakeisti Sąraše esančio projekto „Marijampolės mokyklos-darželio „Žiburėlis“ pastatų
energetinio efektyvumo didinimas“ pavadinimą į „Marijampolės „Žiburėlio“ mokyklosdaugiafunkcio centro pastatų energetinio efektyvumo didinimas“.
Atsižvelgiant į tai, parengtas sprendimo projektas, kuriuo keičiami Marijampolės savivaldybės
administracijos projekto, Sąrašo 23 punkto, pavadinimas, tikslas bei siektini rezultatai, kiek tai yra
susiję su objekto pavadinimo pakeitimu.
Sprendimo projektas patvirtintas visais Tarybos narių balsais.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-43 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m. rugsėjo 8
d. sprendimo Nr. TS-24 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal priemonę VP3-3.4ŪM-04-R „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“, 2007–2013 m. laikotarpio
sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“.
6. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2010 m. spalio 26 d. sprendimo
Nr. TS-34 „Dėl darbo grupės sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėja – Skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Pačkauskaitė informavo, kad Marijampolės
regiono plėtros taryba 2010 m. spalio 26 d. sprendimu sudarė Darbo grupę, skirtą koordinuoti
veiksmus, įsisavinant 2007–2013 m. ES fondų lėšas, skirtas regionų projektams, bei teikti išvadas ir
(ar) sprendimus Marijampolės regiono plėtros tarybai, vykdant regiono projektų planavimą ir
sudarant regiono projektų sąrašus. Darbo grupę sudaro po vieną pagrindinį ir pakaitinį atstovą iš
Marijampolės apskrities savivaldybių administracijų bei Regioninės plėtros departamento prie VRM
Marijampolės apskrities skyriaus.
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija 2012 m. spalio 17 d. raštu Nr. (07) (2.18) SD2947 paprašė pakeisti Darbo grupės sudėtį, patikslinant Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos atstovus: pagrindiniu nariu skiriant Valdą Riklių – Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos L. e. Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjo pareigas, o pakaitiniu nariu
skiriant Martyną Vaščėgą – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio
planavimo skyriaus vyriausiąjį specialistą.
Atsižvelgiant į tai, parengtas sprendimo projektas.
Sprendimo projektas patvirtintas visais Tarybos narių balsais.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-44 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2010 m. spalio 26
d. sprendimo Nr. TS-34 „Dėl darbo grupės sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“.
7. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2012 m. birželio 5 d. sprendimo
Nr. 51/8S-20 „Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams rengimo darbo grupės
sudėties patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėja – Skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Norutė informavo, kad Regiono plėtros
taryba Regioninės plėtros įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatomis yra įgaliota svarstyti ir tvirtinti
regiono plėtros planą ir gali sudaryti darbo grupes ir jas įgalioti nagrinėti konkrečius regiono plėtros
tarybos kompetencijai priskirtus klausimus. Vadovaudamasi Įstatymu, Marijampolės regiono plėtros
taryba 2012 m. birželio 5 d. sprendimu sudarė Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020
metams rengimo darbo grupę, kurioje Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai atstovavo
Jovita Tirvienė, tuo metu ėjusi Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir
strateginio planavimo skyriaus vedėjos pareigas (pakaitinis narys Valdas Riklius – Vilkaviškio rajono
savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas).
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Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija 2012 m. spalio 17 d. raštu Nr. (07) (2.18) SD2947 informavo, kad J. Tirvienė Vilkaviškio rajono savivaldybėje nebedirba bei prašo pakeisti
Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams rengimo darbo grupės sudėtį patikslinant
Vilkaviškio rajono savivaldybės atstovus.
Remiantis Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos raštu parengtas sprendimo
projektas.
Sprendimo projektas patvirtintas visais Tarybos narių balsais.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-45 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2012 m. birželio 5
d. sprendimo Nr. 51/8S-20 „Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams rengimo
darbo grupės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“.
8. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos veiklos finansavimo sąmatos.
Pranešėjas – Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius informavo, kad 2012 m. rugsėjo 19 d.
vykusiame Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdyje Šakių rajono savivaldybės meras Juozas
Bertašius pasiūlė savivaldybių merams surasti galimybes finansuoti Tarybos pirmininko pareigybę,
nes pareigų atlikimas susijęs su dažnu dalyvavimu darbo grupių veikloje, vykimu į susitikimus su
šakinių misterijų atstovais, socialiniais bei ekonominiais partneriais. Šiam pasiūlymui pritarė visi
posėdyje dalyvavę Tarybos nariai. Atsižvelgiant į tai parengtas sprendimo projektas, kurio 1 punktu
Taryba nusprendžia kreiptis į Marijampolės apskrities savivaldybes dėl Marijampolės regiono plėtros
tarybos veiklos finansavimo, o 2 punktu – siūlo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį tarp Kalvarijos
savivaldybės, Kazlų Rūdos savivaldybės, Marijampolės savivaldybės, Šakių rajono savivaldybės,
Vilkaviškio rajono savivaldybės ir VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuro. Taip pat pranešėjas
pristatė parengtą išlaidų sąmatą, kurioje numatytos išlaidų sumos pagal kategorijas, savivaldybių
indėlis, paskirstytas atsižvelgiant į gyventojų skaičių savivaldybių teritorijose.
Tarybos pirmininkas išvardijo, kokios funkcijos ir skubūs darbai artimiausiu metu bus
atliekami ir paaiškino, kad išlaidų bus nuolat patiriama, todėl tikslinga numatyti Tarybos veiklos
finansavimo galimybes iki tol, kol tokios lėšos bus paskirtos iš Valstybės biudžeto.
Marijampolės savivaldybės meras V. Brazys pasiūlė priimti sprendimą dėl finansavimo vieno
ketvirčio laikotarpiui, tikintis, jog iki to laiko bus patvirtintas naujas Lietuvos Respublikos biudžetas
ir skirtos reikiamos lėšos.
Kalvarijos savivaldybės mero V. Aleknavičiaus nuomone galima būtų pritarti tik sprendimo
projekto 1-ojo punkto nuostatai, o antrojo punkto – tik po to, kai klausimus būtų apsvarstytas
Marijampolės regiono savivaldybių tarybose.
Pranešėjas atkreipė dėmesį, jog patvirtinus parengtą ir pristatytą sprendimo projektą,
atsižvelgiant į 1 punktą, bus parengtas Tarybos kreipimasis į savivaldybių Tarybas dėl finansavimo
skyrimo.
Tarybos narys K. Jankauskas pasiūlė peržiūrėti ir patikslinti VšĮ Nemuno euroregiono
Marijampolės biuro funkcijas taip, kad finansinių paslaugų, susijusių su Marijampolės regiono
plėtros tarybos veiklos finansavimu, teikimas neprieštarautų biuro veiklos nuostatoms bei patikslinti
ir sprendimo priede nurodytas sumas taip, kad būtų aišku kiek ir už kurį laikotarpį susitariama lėšų
skirti. Be to, K. Jankauskas prašė patikslinti priede pateiktus savivaldybių gyventojų skaičius,
nurodant šaltinius, kuriais remiantis jie pateikti.
E. Ulevičius informavo, kad gyventojų skaičiai pateikti remiantis naujausiais Lietuvos
statistikos departamento duomenimis.
K. Jankauskui pasiūlius balsuoti už sprendimo projektą, patikslintą atsižvelgiant Tarybos narių
pasiūlymus ir pastabas, sprendimas patvirtintas bendru sutarimu.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-46 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos veiklos
finansavimo“.
9. SVARSTYTA. Dėl pritarimo projektui „Marijampolės regiono komunalinių atliekų
tvarkymo sistemos plėtra“.
Pranešėjas – Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas Algis Žvaliauskas informavo,
kad UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro (toliau – MAATC) projekto
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„Marijampolės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ (toliau – Projektas)
įgyvendinimui Projekto finansavimo ir administravimo sutartimi buvo skirta 37 086 858,70 Lt (iš jų
– 31 523 829,89 Lt ES fondų lėšos). Tačiau MAATC atlikus paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus,
paaiškėjo jog pasiūlytos darbų kainos yra gerokai didesnės, negu yra skirta Aplinkos ministro
įsakymu. Todėl reikia kreiptis į Aplinkos ministeriją dėl papildomų lėšų skyrimo.
MAATC direktorius Antanas Mieliauskas informavo, kad paaiškėjus jog siūloma viešojo
pirkimo „Marijampolės regiono biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros statinių
projektavimo, statybos ir įrangos įrengimo darbai“ kaina yra per didelė, buvo atliktas tiekėjų
pasiūlymų ekspertinis įvertinimas, nustatyti labiausiai pasiūlymo kainą lemiantys veiksniai,
išanalizuotos kainos sumažinimo galimybės, įvertintos ir pakoreguotos pirkimo dokumentų sąlygos
bei reikalavimai, nepažeidžiant ES normų ir Lietuvos teisės aktų reikalavimų. Tačiau pakartotinai
paskelbus konkursą, laimėjusio pasiūlymo kaina yra apie 20 milijonų litų didesnė, nei projekto
biudžetas. Atsižvelgiant į tai, kad nėra galimybių kainai sumažinti, nes toliau mažinant reikalavimus
arba planuojamą įsigyti įrangos kiekį nebūtų pasiekti Projekto tikslai ir neįvykdytos nustatytos
užduotys, MAATC raštu prašo Marijampolės regiono plėtros tarybos kreiptis į Aplinkos ministeriją
dėl papildomo finansavimo skyrimo bei patvirtinti, kad Marijampolės apskrities savivaldybės,
būdamos MAATC steigėjos ir akcininkės, neturi galimybių prašomo papildomo finansavimo sumos
apmokėti savo ar skolintomis lėšomis.
A. Žvaliauskas supažindino su parengtu sprendimo projektu „Dėl pritarimo projekto
„Marijampolės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra” įgyvendinimui“, kuriuo
siūloma pritarti Projekto įgyvendinimui padidinus jo biudžetą, o reikalingą nuosavų lėšų dalį mokėti
iš MAATC pasiskolintų lėšų.
Kalvarijos savivaldybės meras pasiūlė netvirtinti sprendimo projekto, o tik parengti kreipimąsi
dėl papildomo finansavimo skyrimo. Jis abejojo, ar MAATC vadovybė, negalėdama pateikti jokių
garantijų, jog bus pajėgi grąžinti pasiskolintus 9 milijonus litų, pradėjusi įgyvendinti tokį brangų
projektą, nereikalaus padidinti atliekų tvarkymo tarifus ar kitaip savivaldybių administracijų prisidėti
prie projekto įgyvendinimo. Jo nuomone, reikalingi sprendimai jau yra priimti, be to iki šiol nebuvo
aiškiai įvardyta, kaip pasikeis atliekų sutrinkimas ir rūšiavimas, įgyvendinus minėtą projektą, todėl
jis, nenorėdamas balsuoti „prieš“, susilaiko nuo šio sprendimo balsavimo.
Tačiau posėdžio pirmininkas patikino, kad sprendimas, kuriuo būtų pritariama projekto
įgyvendinimui ir siūlymui MAATC tenkančią projekto finansavimo dalį (15 procentų projekto
vertės) apmokėti centro skolintomis lėšomis, tik sudaro galimybę įgyvendinti projektą, bet
neįpareigoja savivaldybių prisidėti prie projekto finansavimo.
K. Jankauskas pasiūlė pakoreguoti sprendimo projektą, nenurodant konkrečių finansavimo
sumų, bei patikslinti kreipimosi į Aplinkos ministeriją tekstą, nurodant kokiu ministro įsakymu buvo
skirtas finansavimas projektui.
Pakoreguotam sprendimui ir kreipimosi tekstui Tarybos nariai pritarė bendru sutarimu.
NUTARTA:
1. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-47 „Dėl pritarimo projekto „Marijampolės regiono
komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ įgyvendinimui“;
2. Marijampolės regiono plėtros tarybos vardu išsiųsti kreipimąsi į Aplinkos ministeriją dėl
projekto „Marijampolės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“.
10. SVARSTYTA. Informacija apie regiono projektų įgyvendinimą.
Pranešėjas – Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius pristatė informaciją apie regiono projektų
įgyvendinimo eigą, pateikdamas duomenis apie ES paramos išmokėjimo projektų vykdytojams
tempus Marijampolės regione bei Marijampolės regiono savivaldybėse (pridedama, 3 priedas).
Sparčiausiai ES fondų lėšas įsisavinančiai Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai jau yra išmokėta
daugiau kaip 70 procentų visų suplanuotų (į sąrašus įtrauktų projektų) ES fondų lėšų, o mažiausiai
ES fondų lėšų išmokėta Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai –kol kas tik trečdalis visiems
suplanuotiems savivaldybės projektams tenkančių ES fondų lėšų. Skyriaus vedėjas pasidžiaugė, kad
Marijampolės regionas jau yra įsisavinęs daugiau kaip 53 procentus regioninėms priemonėms skirtų
ES fondų lėšų, t. y. daugiau nei šalies vidurkis ir yra ketvirtoje vietoje, lyginant su kitais regionais.
11. SVARSTYTA. Kita Informacija.
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Pranešėjas – Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas Algis Žvaliauskas informavo,
jog įgyvendinant projektus, finansuojamus pagal priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“, liks
nepanaudota apie 700 000,00 Lt ES fondų lėšų. Atsižvelgiant į tai, kad dėl sudėtingų šios priemonės
projektų finansavimo sąlygų regione, tikslinga būtų likusias lėšas panaudoti projektų, finansuojamų
pagal priemonę „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“ įgyvendinimui. Todėl pranešėjas pasiūlė
parengti kreipimąsi į Aplinkos ministeriją dėl priemonės „Vandens telkinių būklės gerinimas“
Marijampolės regiono nepanaudotų lėšų perkėlimo priemonei „Praeityje užterštų teritorijų
tvarkymas“ įgyvendinti.
Jurgita Pačkauskaitė informavo, kokios veiklos būtų tinkamos finansuoti tvarkant užterštas
teritorijas, kokie reikalavimai keliami tvarkomiems objektams, kokius dokumentus reikėtų pateikti
kartu su paraiška dėl projekto finansavimo. Ji atkreipė dėmesį, jog nustatant paramos lėšų poreikį,
reikėtų kruopščiai įvertinti visas projektų finansavimo sąlygas.
Marijampolės savivaldybės meras V. Brazys patikino, kad tvarkytinų užterštų teritorijų tikrai
yra ir lėšų poreikis tikrai būtų.
Bendru sutarimu Tarybos nariai nutarė raštu kreiptis į Aplinkos ministeriją dėl Marijampolės
regionui skirtų ES fondų lėšų perkėlimo iš priemonės „Vandens telkinių būklės gerinimas“ į
priemonę „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“.
Jurgita Pačkauskaitė supažindino Tarybos narius su Vidaus reikalų ministerijos 2012 m. spalio
1 d. raštu Nr. 1D-6453(22) dėl regionų plėtros tarybų sudarytų projektų sąrašų ir likusių nesuplanuotų
ES fondų lėšų pagal priemones „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir
savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“, „Teritorijų planavimas“ ir
„Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“, trumpai apžvelgė situaciją
pagal minėtas priemones Marijampolės regione. J. Pačkauskaitė atkreipė dėmesį, jog Vidaus reikalų
ministerija dar anksčiau buvo kreipusis į regionų plėtros tarybas dėl priemonės „Regioninės plėtros
tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros
planai“ įgyvendinimui skirtų lėšų likučių perkėlimo priemonei „Teritorijų planavimas“ įgyvendinti.
Tačiau Marijampolės plėtros taryba, atsižvelgdama į tai, kad tuo metu dar nebuvo atlikti dviejų
projektų viešieji pirkimai ir nebuvo aiškus galutinis lėšų poreikis, susilaikė dėl lėšų perkėlimo. Šiuo
metu regiono projektams įgyvendinti pagal priemonę „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų
plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ yra nepanaudota
149 853,69 Lt ES fondų lėšų ir jau aišku, kad jų poreikio nebus. Atsižvelgiant į tai, kad yra
patvirtintas rezervinių projektų sąrašas pagal priemonę „Teritorijų planavimas“, būtų tikslinga
kreiptis į Vidaus reikalų ministeriją dėl nepanaudotų lėšų perkėlimo šios priemonės projektams
įgyvendinti.
Pasiūlymui kreiptis į Vidaus reikalų ministeriją dėl priemonės „Regioninės plėtros tobulinimas,
regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ regionui
skirtų nepanaudotų ES fondų lėšų perkėlimo priemonės „Teritorijų planavimas“ projektams
įgyvendinti Tarybos nariai pritarė bendru sutarimu.
J. Pačkauskaitė Tarybos narius informavo apie gautą Vidaus reikalų ministerijos 2012 m. spalio
25 d. raštą Nr. 1D-7121(22), kuriuo rekomenduojama regionų plėtros taryboms sudaryti rezervinių
projektų sąrašus pagal priemones „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ ir „Prielaidų
spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ ir apžvelgė situaciją pagal šias
priemones Marijampolės regione.
Pranešėja informavo, kad Marijampolės savivaldybės administracija, įgyvendindama projektus
pagal priemonę „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ sutaupė ES fondų lėšų, todėl pasiūlė
kreiptis į Vidaus reikalų ministeriją su prašymu patikslinti Marijampolės regioninio centro
kompleksinės plėtros 2008–2013 metų investicinės programos įgyvendinimo priemonių planą (toliau
– Investicinė programa), patvirtintą Vidaus reikalų ministro 2008 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr.
1V-148, sudarant galimybę įgyvendinti papildomas veiklas. Patikslinus Investicinę programą bus
galima skelbti kvietimą rezervinių projektų sąrašo pagal Priemonę sudarymui bei patvirtinti
rezervinių projektų sąrašą pagal priemonę.
J. Pačkauskaitė informavo, kad į Marijampolės regiono plėtros tarybą kreipėsi Kalvarijos
savivaldybės administracija, informuodama, kad, remiantis techniniu projektu, projekto „Pastato
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Akmenynų seniūnijoje renovacija, pritaikymas bendruomenės reikmėms ir aplinkos sutvarkymas“
įgyvendinimui reikės papildomų lėšų (1 700 000,00 Lt daugiau nei numatyta projektų sąraše) ir
prašydama Tarybą išnagrinėti galimybę skirti papildomą finansavimą. Pranešėja nurodė, kad šiuo
metu paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus rezervinių projektų sąrašui pagal priemonę
atnaujinti.
NUTARTA:
1. Išsiųsti kreipimąsi į Aplinkos ministeriją dėl Marijampolės regionui skirtų nepanaudotų lėšų
perkėlimo iš priemonės „Vandens telkinių būklės gerinimas“ į priemonę „Praeityje užterštų teritorijų
tvarkymas“;
2. Išsiųsti raštus į Vidaus reikalų ministeriją:
• dėl Marijampolės regionui skirtų nepanaudotų lėšų perkėlimo iš priemonės „Regioninės
plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai
plėtros planai“ priemonei „Teritorijų planavimas“.
• dėl veiksmų, kurių Marijampolės regiono plėtros taryba imsis, kad sutaupytos ES fondų
lėšos, įgyvendinant projektus pagal priemones „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai
kaimo vietovėse sudarymas“ ir „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“, nebūtų prarastos.

Posėdžio pirmininkas

Posėdžio sekretorė

Algis Žvaliauskas

Agnė Norutė

