REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
MARIJAMPOLĖS APSKRITIES SKYRIUS

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2012-12-12 Nr. 51/8P-9
Marijampolė

Posėdis įvyko 2012-12-12 Vilkaviškio rajono 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 projektinių pasiūlymų suvestinės ir Marijampolės regiono
projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos
diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ patikslinimo
2. Dėl Marijampolės regiono projektinių pasiūlymų suvestinės ir Marijampolės regiono
projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“
patikslinimo
3. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašų priemonei „Praeityje
užterštų teritorijų tvarkymas“ patikslinimo
4. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei „Viešosios
paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ patikslinimo
5. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei „Savivaldos
transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ patikslinimo
6. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašų priemonei „Universalių
daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“ patikslinimo
7. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2006–2013 metams patikslinimo
8. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams rengimo darbo grupės darbo
reglamento patvirtinimo
9. Dėl pritarimo Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams projektui
10. Dėl atnaujinto Marijampolės apskrities 2009–2018 metų atliekų tvarkymo plano
patvirtinimo
11. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos atstovo į Lietuvos Respublikos delegaciją 2014–
2020 m. Europos kaimynystės priemonės Lietuvos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną
programos rengimo darbo grupėje delegavimo
12. Dėl pritarimo VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuro dalyvavimui steigiant regioninį
Europos informacijos „Europe Direct“ centrą
13. Informacija dėl dalyvavimo 2014 m. verslaus Europos regiono konkurse
14. Informacija dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2013 metų veiklos plano
15. Informacija apie regiono projektų įgyvendinimą
16. Informacija dėl regionų plėtros tarybų veiklos perspektyvų
17. Kita informacija
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Posėdyje dalyvauja 11 Tarybos narių. Kvorumas yra.
Posėdžio pirmininkas Algis Žvaliauskas supažindino su darbotvarke. Už pasiūlytą darbotvarkę
Tarybos nariai balsavo visais balsais.
1. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono projektinių pasiūlymų suvestinės ir Marijampolės
regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos
diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas (toliau – Priemonė) patikslinimo.
Pranešėja – Skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Pačkauskaitė informavo, jog į Marijampolės
regiono projektų, finansuojamų pagal Priemonę, 2007–2013 m. laikotarpio sąrašą (toliau –
Pagrindinis projektų sąrašas) yra įtrauktas 21 projektas, kurių ES fondų lėšos sudaro 37 809 789,59
Lt. Marijampolės regionui pagal priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo
vietovėse sudarymas“ skirta 37 809 790,00 Lt ES fondų lėšų.
Siekiant užtikrinti, kad ateityje sutaupytos lėšos, įgyvendinant Marijampolės regiono projektų
sąraše pagal Priemonę esančius projektus, būtų maksimaliai panaudotos, 2012 m. rugsėjo 28 d. buvo
paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Rezervinių Marijampolės regiono projektų
sąrašui pagal kaimo plėtros priemonę atnaujinti. Papildomai gautas 1 projektinis pasiūlymas
„Virbalio seniūnijos viešųjų erdvių sutvarkymas“ (pareiškėjas Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracija).
2012 m. lapkričio 29 d. vykusiame Darbo grupės, koordinuojančios regiono projektų
planavimą, posėdyje buvo apsvarstyta Regiono projektinių pasiūlymų suvestinė 2007–2013 m.
laikotarpiui pagal Priemonę ir suformuluota išvada – pirmuoju numeriu į Rezervinių projektų sąrašą
įtraukti projektą „Virbalio seniūnijos viešųjų erdvių sutvarkymas“ (projekto ES fondų lėšos sudaro
595 000,00 Lt), o antruoju numeriu įrašyti Rezervinių projektų sąraše jau esantį projektą „Baraginės
gyvenvietės viešosios inžinierinės ir poilsio infrastruktūros objektų rekonstrukcija“ (pareiškėjas
Marijampolės savivaldybės administracija, projekto ES fondų lėšos sudaro 1 410 022,50 Lt). Anot J.
Pačkauskaitės, kai bus sutaupyta pakankamai lėšų, pirmuoju numeriu įrašytas projektas bus
perkeliamas į Pagrindinį sąrašą.
Taip pat ji informavo, jog Kalvarijos savivaldybės administracijai trūksta lėšų, įgyvendinant
projektą „Pastato Akmenynų seniūnijoje renovacija, pritaikymas bendruomenės reikmėms ir aplinkos
sutvarkymas“, tačiau kol kas nėra galimybės padidinti projekto biudžetą, sudarant galimybę kreiptis
dėl papildomo finansavimo skyrimo.
Pranešėja pasidžiaugė, jog įgyvendinant projektus pagal Priemonę, pagaliau prasidėjo išlaidų
apmokėjimas projektų vykdytojams – šiuo metu Marijampolės regione apmokėta 39 procentai ES
fondų lėšų (šalies vidurkis – 45 procentai).
Remiantis aukščiau pateikta informacija, parengtas sprendimo projektas, kuriuo tikslinamas
Rezervinis projektų sąrašas.
Sprendimo projektas patvirtintas bendru tarybos narių sutarimu.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-48 „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“.
2. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono projektinių pasiūlymų suvestinės ir Marijampolės
regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo
įstaigas“ (toliau – Pagrindinis sąrašas) patikslinimo.
Pranešėja – Skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Pačkauskaitė informavo, kad į Pagrindinį
sąrašą yra įtraukti 7 projektai, iš kurių 3 yra baigti įgyvendinti, o 4 šiuo metu įgyvendinami. Pagal
baigtiems projektams faktiškai išmokėtas, o įgyvendinamiems projektams finansavimo ir
administravimo sutartimis skirtas ES fondų lėšas, likusios pagal priemonę „Investicijos į
ikimokyklinio ugdymo įstaigas“ (toliau – Priemonė) nepanaudotos ES fondų lėšos – 236 249,44 Lt.
Į Rezervinių projektų sąrašą yra įtrauktas 1 projektas – Marijampolės miesto lopšelio-darželio
„Rūta“ modernizavimas (pareiškėjas Marijampolės savivaldybės administracija), kurio ES fondų
lėšos sudaro 676 600,00 Lt.
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2012 m. rugsėjo 28 d. buvo paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Rezervinių
Marijampolės regiono projektų sąrašui pagal Priemonę atnaujinti. Gauti 2 projektiniai pasiūlymai –
patikslintas Rezervinių projektų sąraše esantis Marijampolės savivaldybės administracijos projektas
ir 1 naujas Kazlų Rūdos projektinis pasiūlymas „Kazlų Rūdos pradinės mokyklos modernizavimas“.
2012 lapkričio 29 d. vykusiame Darbo grupės, koordinuojančios regiono projektų planavimą,
posėdyje buvo apsvarstyta Regiono projektinių pasiūlymų suvestinė 2007–2013 m. laikotarpiui pagal
Priemonę ir suformuluota išvada – siūlyti Marijampolės regiono plėtros tarybai į Pagrindinį projektų
sąrašą įtraukti projektą „Marijampolės miesto lopšelio-darželio „Rūta“ modernizavimas“, o
Rezervinių projektų sąrašą išdėstyti nauja redakciją, į jį įtraukiant projektą „Kazlų Rūdos pradinės
mokyklos modernizavimas“.
Remiantis aukščiau pateikta informacija, parengtas sprendimo projektas, kuriuo nauja redakcija
išdėstomas Pagrindinis projektų sąrašas (patikslinamos 3 baigtų ir 2 įgyvendinamų projektų vertės
pagal projektams faktiškai išmokėtas/paskirtas lėšas) bei Rezervinis projektų sąrašas.
Sprendimo projektas patvirtintas bendru tarybos narių sutarimu.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-49 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m. rugsėjo 8
d. sprendimo Nr. TS-25 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal VP3-2.2-ŠMM-06R priemonę „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“, 2007–2013 m. laikotarpio sąrašų
patvirtinimo“ pakeitimo“.
3. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašų
priemonei „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“ (toliau – Priemonė) patikslinimo.
Pranešėja – Skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Pačkauskaitė informavo, jog Marijampolės
regiono projektų, finansuojamų pagal Priemonę, 2007–2013 m. laikotarpio sąraše (toliau –
Pagrindinis sąrašas) yra trys projektai, iš kurių 1 yra baigtas įgyvendinti, o 2 projektai šiuo metu
įgyvendinami. Baigtam projektui išmokėta, o įgyvendinamiems projektams finansavimo ir
administravimo sutartimis skirta – 1 926 939,41 Lt ES fondo lėšų.
Rezervinių Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal Priemonę, 2007–2013 m.
laikotarpio sąraše (toliau – Rezervinis sąrašas) yra 2 projektai, kurių ES fondų lėšos sudaro – 780
284,40 Lt.
LR Vyriausybės 2012 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1311 pakeistas Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos priedas, sumažinant šalies regionams skirtas lėšas pagal priemonę „Praeityje
užterštų teritorijų tvarkymas“. Marijampolės regionui nustatyta ES fondų lėšų dalis – 1 926 939,00 Lt
(vietoj 2 029 189,00 Lt).
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją, siūloma tikslinti į Pagrindinį sąrašą įtraukto
Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos projekto vertę pagal projektui finansavimo ir
administravimo sutartimi paskirtas lėšas bei pakoreguojant Marijampolės regionui pagal priemonę
skirtas ES fondų lėšas.
Sprendimo projektas patvirtintas bendru tarybos narių sutarimu.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-50 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m. kovo 24 d.
sprendimo Nr. TS-4 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal VP3-1.4-AM-06-R
priemonę „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“, 2007–2013 m. laikotarpio sąrašų patvirtinimo“
pakeitimo“.
4. 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 Vilkaviškio
rajono savivaldybės administracija 2012 m. lapkričio 26 d. raštu kreipėsi į Marijampolės regiono
plėtros tarybą, prašydama nukelti į Sąrašą įtrauktų projektų „Kybartų lopšelio – darželio „Kregždutė“
pastato rekonstravimas ir energetikos sistemų modernizavimas“ ir „Vilkaviškio muzikos mokyklos
pastato rekonstravimas ir energetikos sistemų modernizavimas“ paraiškų pateikimo datas į 2013-0122 (iš 2012-09-10). Nurodytos priežastys – Lietuvos verslo paramos agentūra atmetė minėtų projektų
paraiškas dėl paraiškų neatitikimo Finansavimo sąlygų aprašo 2 priedo „Tinkamumo finansuoti
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vertinimo metodika“ 7.2.3.3 punktui – nebaigtas rangos darbų viešasis pirkimas ir nepasirašytos
pirkimo sutartys per 2 mėn. nuo projektų paraiškų pateikimo, t. y. iki nustatyto paraiškų vertinimo
termino pabaigos.
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija 2012 m. lapkričio 29 d. raštu kreipėsi į Marijampolės
regiono plėtros tarybą, informuodama, kad į Sąrašą įtraukto projekto „Energijos vartojimo
efektyvumo didinimas Kazlų Rūdos specialiosios mokyklos pastate“ aprašyme yra numatyta pakeisti
1527 kv. m. langų ir 10,34 kv. m. durų. Rengiant paraišką ir pirkimo dokumentus keičiamų langų ir
durų plotas buvo patikslintas. Atsižvelgiant į tai, prašoma patikslinti Sąraše esančio projekto
siektinus rezultatus, pakeičiant langų plotą į 733,20 kv. m., o durų - 9,97 kv. m.
Remiantis aukščiau pateikta informacija, siūloma tikslinti Sąrašą, nukeliant projektų „Kybartų
lopšelio – darželio „Kregždutė“ pastato rekonstravimas ir energetikos sistemų modernizavimas“ ir
„Vilkaviškio muzikos mokyklos pastato rekonstravimas ir energetikos sistemų modernizavimas“
paraiškų pateikimo terminus iš 2012-09-10 į 2013-01-22 ir patikslinant projekto „Energijos vartojimo
efektyvumo didinimas Kazlų Rūdos specialiosios mokyklos pastate“ siektinus rezultatus.
Sprendimo projektas patvirtintas bendru tarybos narių sutarimu.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-51 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m. rugsėjo 8
d. sprendimo Nr. TS-24 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal priemonę
„Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“, 2007–2013 m. laikotarpio sąrašų
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 Jurgita Pačkauskaitė informavo, kad Vilkaviškio
rajono savivaldybės administracija 2012 m. lapkričio 26 d. raštu informavo, kad dėl nenumatytų
aplinkybių (užsitęsusių viešojo pirkimo procedūrų) negalėjo 2012-11-30 pateikti projekto
„Vilkaviškio rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstravimas (antrasis darbų etapas)“ (toliau –
Projektas) paraiškos. Todėl savivaldybės administracija prašo nustatyti naują Projekto paraiškos
pateikimo terminą – 2013 02 28.
Remiantis aukščiau išdėstyta informacija, parengtas sprendimo projektas.
Sprendimo projektas patvirtintas bendru tarybos narių sutarimu.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-52 „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“.
6. SVARSTYTA. Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašų priemonei
„Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“ (toliau – Sąrašas) patikslinimo.
Pranešėja – Skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Pačkauskaitė informavo, kad į Sąrašą
įtraukti 6 projektai, kurių ES fondų lėšos – 6 057 057,00 Lt. Marijampolės regionui 2007–2013 m.
laikotarpiui pagal priemonę skirta 6 114 475,00 Lt ES fondų lėšų. Šiuo metu nepanaudotų ES fondų
lėšų likutis pagal priemonę – 57 418,00 Lt.
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija 2012 m. gruodžio 3 d. raštu kreipėsi į
Marijampolės regiono plėtros tarybą, informuodama, kad į Sąrašą įtraukto projekto „Universalaus
daugiafunkcio centro steigimas Pašeimenių kaime“ (toliau – Projektas) veiklose numatytų darbų
viešasis pirkimas buvo vykdomas du kartus ir abu kartus visi pasiūlymai viršino turimą finansavimą.
Po neskelbiamų derybų mažiausias pasiūlymas yra 949 000,00 Lt, o projekto biudžete darbų pirkimui
numatyta 869 563,34 Lt (trūksta 79 436,66 Lt), todėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
prašo sutaupytas ES fondų lėšas – 57 418,00 Lt, papildomai skirti Projektui įgyvendinti. Likusią
trūkstamų lėšų dalį Savivaldybė padengtų biudžeto lėšomis. Atsižvelgiant į tai, parengtas
Marijampolės regiono plėtros tarybos sprendimo projektas, kuriuo siūloma patikslinti Projekto
biudžetą sąraše.
Sprendimo projektas patvirtintas bendru tarybos narių sutarimu.
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NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-53 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2010 m. birželio 9
d. sprendimo Nr. TS-16 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal VP3-2.2-ŠMM-04R priemonę „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“, 2007–2013 m.
laikotarpio sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“.
7. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2006-2013 metams (toliau – Planas)
patikslinimo.
Pranešėja – Skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Norutė informavo, kad dėl Plano patikslinimų
į Marijampolės regiono plėtros tarybą kreipėsi Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija 2012
m. lapkričio 5 d. raštu Nr. (07)(2.14)SD-3130 prašydama į Planą įtraukti naują priemonę „Sudaryti
prielaidas ūkinės veiklos diversifikacijai Vilkaviškio rajono savivaldybės kaimo vietovėse“.
Atsižvelgiant į gautą raštą, parengtas sprendimo projektas dėl Marijampolės regiono plėtros
plano 2006–2013 metams patikslinimo.
Sprendimo projektas patvirtintas bendru tarybos narių sutarimu.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-54 „Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2006–2013 metams
patikslinimo“.
8. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams rengimo darbo
grupės darbo reglamento patvirtinimo.
Pranešėjas – Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius informavo, kad 2012 m. birželio 5 d.
Marijampolės regiono plėtros taryba sudarė Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams
rengimo darbo grupę (toliau – Darbo grupė).
Skyriaus specialistai parengė Darbo grupės darbo reglamento projektą, kurį Darbo grupės nariai
apsvarstė 2012 m. lapkričio 29 d. vykusiame Darbo grupės posėdyje ir nutarė teikti Marijampolės
regiono plėtros tarybai svarstyti ir tvirtinti.
Tarybos nariai neturėjo pastabų dėl Darbo grupės darbo reglamento ir parengtą sprendimo
projektą patvirtino visais balsais.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-55 „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“.
9. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams
projektui.
Pranešėjas – Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas Algis Žvaliauskas informavo,
kad buvo gautas Vidaus reikalų ministerijos 2012 m. lapkričio 12 d. raštas Nr. 1D-7490(22), kuriame
prašoma Tarybas paspartinti regiono plėtros planų rengimą ir jų strategijų bei preliminarių priemonių
planų projektus pateikti derinti Vidaus reikalų ministerijai iki 2013 m. sausio 8 d.
Atsižvelgiant į savivaldybių administracijų pateiktą investicijų poreikį 2014-2020 metams bei
LR Vyriausybės patvirtintą 2014–2020 nacionalinės pažangos programą, parengtas Marijampolės
regiono plėtros plano 2014–2020 metams (toliau – Planas) projektas, kuris buvo apsvarstytas 2012
m. lapkričio 29 d. vykusiame Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams rengimo darbo
grupės posėdyje ir patikslintas, atsižvelgiant į gautas pastabas bei pasiūlymus. Anot pranešėjo, Plano
projektas parengtas remiantis savivaldybių strateginiais planais ir realiais planuojamų projektų verčių
paskaičiavimais. Planas bus tikslinamas po to, kai gegužės mėnesį bus parengta Marijampolės
regiono plėtros 2014–2020 metais galimybių studija (toliau – Studija).
Posėdyje dalyvaujantis Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento
Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vedėjas Gediminas Česonis patvirtino, kad
reikia kuo skubiau parengti ir patvirtinti preliminarius regionų plėtros 2014-2020 metams planus,
kuriuos apibendrinus, investicinių lėšų poreikis bus pateikiamas Finansų ministerijai. G. Česonis
atkreipė dėmesį, jog Planas turės būti tikslinimas ne tik pagal parengtą Studija, bet ir pagal
nacionalinius dokumentus po to, kai bus patvirtintos ES paramos Lietuvai sumos.
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Tarybos narys Kostas Jankauskas atkreipė dėmesį, jog Marijampolės regionas ateinančio
finansavimo laikotarpiu galėtų būti įvardintas kaip probleminis, nes dauguma regiono ekonominių ir
socialinių rodiklių yra blogesni, nei kai kurių dabartinių probleminių teritorijų.
Po diskusijų apie regiono plėtros prioritetus ir ES paramos prognozes, posėdžio pirmininkas
pasiūlė tvirtinti Plano projektą.
Plano projektas patvirtintas visais Tarybos narių balsais.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-56 Sprendimo projektas „Dėl pritarimo Marijampolės regiono
plėtros plano 2014–2020 metams projektui“.
10. SVARSTYTA. Dėl atnaujinto Marijampolės apskrities 2009–2018 metų atliekų tvarkymo
plano patvirtinimo.
Pranešėjas – Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas Algis Žvaliauskas informavo,
kad Marijampolės regiono atliekų tvarkymo plano darbo grupei (toliau – Darbo grupė) buvo pavesta
patikslinti Marijampolės apskrities 2009–2018 metų atliekų tvarkymo planą (toliau – Planas) ir
pateikti jį tvirtinti Marijampolės regiono plėtros tarybai. 2012 m. lapkričio 30 d. vykusiame Darbo
grupės posėdyje buvo aptartos tikslintinos Plano priemonės, išdiskutuotos pateiktos pastabos, į kurias
atsižvelgiant buvo patikslintas Planas.
Kostas Jankauskas pasidomėjo dėl gyventojų skaičių, nurodytų Plane – jeigu teisingai
nurodytas gyventojų skaičius, tai toks jo mažėjimas kelia susirūpinimą, nes tai svarbus rodiklis
planuojant atliekų tvarkymą regione. K. Jankauskas išdėstė keletą pastabų dėl Plano tikslinimo. Jo
nuomone Plane turėtų atsispindėti 3 ir 4 celių statyba, o atskirą maisto atliekų surinkimo sistemą
reikėtų kurti, surenkant maisto atliekas tik iš viešojo maitinimo įstaigų bei viešbučių, motelių,
restoranų.
UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro (toliau – MAATC) direktorius Antanas
Mieliauskas padėkojo už pastabas ir atkreipė dėmesį, jog Plane numatyta maisto atliekų tvarkymo
sistema, remiantis Europos Sąjungos direktyvomis, turėtų būti kuriama, surenkant atliekas iš
gyventojų. Taip pat jis detaliau paaiškino Plano koreguojamas vietas, remdamasis Darbo grupės
posėdyje vykusiomis diskusijomis.
Zenonas Ulkė pritarė Kosto Jankausko pastabai dėl maisto atliekų surinkimo ne iš gyventojų, o
iš įstaigų ir siūlė ieškoti būdų, kaip rūšiuoti ir surinkti šildymo sezono metu susikaupusias kuro
atliekas, kurios patenka į bendrų atliekų surinkimo vietas ir sudaro didelę atliekų svorio dalį.
A. Žvaliauskas pasiūlė patvirtinti patikslintą Planą, atlikus korekcijas, atsižvelgiant į Tarybos
narių pastabas, o naujas atliekų sistemos plėtros idėjas realizuoti naujame Marijampolės regiono
2014–2020 metų atliekų tvarkymo plane, kurį (laikantis Aplinkos ministerijos patvirtintų atliekų
tvarkymo plano rengimo taisyklių) rengs sertifikuoti specialistai.
Už patikslintą Marijampolės apskrities 2009–2018 metų atliekų tvarkymo planą, atsižvelgiant į
Tarybos narių pastabas, Tarybos nariai balsavo visais balsais.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-57 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m. sausio 28
d. sprendimo Nr. TS-1 „Dėl Marijampolės apskrities 2009-2018 metų atliekų tvarkymo plano
patvirtinimo“ pakeitimo.
11. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos atstovo į Lietuvos Respublikos
delegaciją 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Lietuvos ir Rusijos Federacijos
bendradarbiavimo per sieną programos rengimo darbo grupėje delegavimo.
Pranešėjas – Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas Algis Žvaliauskas informavo,
kad Vidaus reikalų ministerija 2012 m. lapkričio 23 d. raštu Nr. 1D-7790(22) „Dėl atstovo į Lietuvos
delegaciją skyrimo“ informavo, kad vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m.
lapkričio 19 d. pasitarimo protokolu Nr. 73 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio
laikotarpio Europos kaimynystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programų rengimo“, ketina
sudaryti Lietuvos Respublikos delegaciją į 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės (toliau –
EKP) Lietuvos ir Rusijos Federacijos (Kaliningrado srities) bendradarbiavimo per sieną programos
rengimo darbo grupę. Raštu prašoma deleguoti Marijampolės regiono plėtros tarybos atstovą į
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Lietuvos delegaciją 2014-2020 m. EKP Lietuvos ir Rusijos Federacijos (Kaliningrado srities)
bendradarbiavimo per sieną programos (toliau – programos) rengimo darbo grupėje.
Šios darbo grupės susitikimai bus organizuojami 2-3 kartus per metus programos teritorijoje,
posėdžių kalba – anglų kalba, todėl Lietuvos delegacijos atstovai turi išmanyti EKP programų
rengimą ir įgyvendinimą reglamentuojančius teisės aktus bei puikiai, mokėti anglų kalbą.
Atkreipiamas dėmesys, kad, siekiant tinkamai atstovauti Lietuvos Respublikos interesams programos
rengimo darbo grupės posėdžių metu, svarbu, kad paskirtasis atstovas puikiai mokėtų anglų kalbą.
A. Žvaliauskas atstovu į Lietuvos delegaciją programos rengimo darbo grupėje pasiūlė
Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Valdą Tumelį, motyvuodamas,
jog pastarasis turi reikalingus anglų kalbos įgūdžius bei darbo tokiose grupėse patirties.
Pasiūlytai kandidatūrai Tarybos nariai pritarė visais balsais.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-58 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos atstovo į Lietuvos
Respublikos delegaciją 2014–2020 metų Europos kaimynystės priemonės Lietuvos ir Rusijos
Federacijos (Kaliningrado srities) bendradarbiavimo per sieną programos rengimo darbo grupėje
delegavimo“.
12. SVARSTYTA. Dėl pritarimo VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuro dalyvavimui
steigiant regioninį Europos informacijos „Europe Direct“ centrą.
Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas Algis Žvaliauskas informavo, kad Europos
Komisija siekia įsteigti 9 arba 10 „Europe Direct“ centrų Lietuvoje, pageidautinai – po vieną
kiekvienoje apskrityje. Kiekvieno jų išlaikymui numatoma kasmet skirti iki 20 tūkst. eurų. Anot A.
Žvaliausko skiriamos lėšos ES veiklai viešinti kartu prisidėtų ir prie Marijampolės regiono
žinomumo.
Kosto Jankausko nuomone, remiantis Aiškinamajame rašte išdėstyta informacija, įkuriant
„Europe Direct“ centrus yra galimybė išplėsti savivaldybių ar aukštųjų mokyklų, kolegijų bibliotekų
veiklą.
Marijampolės savivaldybė meras Vidmantas Brazys informavo, jog atsižvelgiant į tai, kad
kvietimu siekiama pratęsti anksčiau įkurtų „Europe Direct“ centrų veiklą, Marijampolės viešoji
biblioteka jau pateikė paraišką, nes yra centrui skirtos patalpos ir įdirbis.
VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuras direktorius Gintaras Skamaročius informavo,
jog Europos Komisija yra paskelbusi pakartotinį kvietimą teikti paraiškas steigti 2014–2018 m.
veiksiančius regioninius Europos informacijos „Europe Direct“ centrus ir galutinė paraiškų pateikimo
Europos Komisijos atstovybei Vilniuje pateikimo data nustatyta – 2013 m. sausio 3 d. Anot
direktoriaus, biuras atitinka visus kriterijus ir yra taip pat tinkamas pareiškėjas, todėl prašo
Marijampolės regiono plėtros tarybos rekomenduoti VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biurą
kaip tinkamą įstaigą vykdyti „Europe Direct“ informacijos centro funkcijas Marijampolės apskrityje.
Po diskusijų buvo prieita nuomonės, jog paraiškas gali teikti ir į paramą pretenduoti abu
pareiškėjai, todėl tikslingi pritarti VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuro sprendimui teikti
paraišką dėl Europos informacijos „Europe Direct“ centro steigimo finansavimo.
Už tai, kad VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuras dalyvautų, steigiant regioninį
Europos informacijos „Europe direct“ centrą“, balsavo 9 tarybos nariai, susilaikė – 2, prieš – 0.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-59 „Dėl pritarimo VšĮ Nemuno Euroregiono Marijampolės biuro
dalyvavimui steigiant regioninį Europos informacijos „Europe direct“ centrą“.
13. SVARSTYTA. Informacija dėl dalyvavimo 2014 m. verslaus Europos regiono konkurse.
Pranešėjas – Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas Algis Žvaliauskas informavo,
jog Lietuvos savivaldybių asociacija yra išsiuntusi savivaldybių merams raštus, kuriuose kviečia
apsvarstyti galimybes ir dalyvauti 2014 m. verslaus Europos regiono konkurse. Verslaus Europos
regiono apdovanojimai yra teikiami ES regionams, pateikusiems labiausiai įtikinančią ir geriausiai į
ateitį orientuotą plėtros strategiją.
Užpildytos paraiškos turi būti pateiktos Verslaus Europos regiono apdovanojimų konkurso
sekretoriatui iki 2013 m. vasario 28 d.
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Anot A. Žvaliausko, Marijampolė tampa patraukliu regiono centru, todėl tikslinga tokiuose
renginiuose dalyvauti, garsinant ir viešinant savo regioną.
Kostas Jankauskas pasidomėjo, ar dalyvavimas konkurse nekainuos ir netaps finansine našta
savivaldybėms ar gyventojams. Zenonas Ulkė, pritardamas klausimui, pasidomėjo, ar dėl to
nepadidės darbo krūvis savivaldybių specialistams.
Algis Žvaliauskas ir Gintaras Skamaročius patikino, kad
VšĮ Nemuno euroregiono
Marijampolės biuro disponuojamų lėšų pakaks dokumentacijai parengti.
Už tai, kad Marijampolės regionas dalyvautų 2014 m. verslaus Europos regiono konkurse,
balsavo 7 Tarybos nariai, susilaikė – 4, prieš – 0.
14. SVARSTYTA. Informacija dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2013 metų veiklos
plano.
Pranešėjas – Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas Algis Žvaliauskas pristatė
Marijampolės regiono plėtros tarybos veiklos planą, kuriame numatyti Tarybos pagrindiniai darbai
2013 metais.
Kostas Jankauskas pasiūlė šio klausimo svarstymą atidėti kitam posėdžiui, motyvuodamas, kad
po Vidaus reikalų ministerijos atstovų pranešimų būtų aiškesnės kitų metų Tarybos užduotys ir
veiklos kryptys.
A. Žvaliauskas pritarė K. Jankausko nuomonei ir pasiūlė klausimo svarstymą nukelti į
artimiausią Tarybos posėdį.
Visi Tarybos nariai pasiūlymui pritarė.
15. SVARSTYTA. Informacija apie regiono projektų įgyvendinimą.
Pranešėjas – Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius pateikė informaciją apie ES fondų lėšų
įsisavinimą Marijampolės regione, apie įgyvendinamų, baigtų įgyvendinti projektų skaičius
savivaldybėse (pridedama, 3 priedas). 2012-12-07 duomenimis Marijampolės regiono projektų
vykdytojams išmokėta 61,4 procentai visų regionui skirtų ES fondų lėšų. Pagal ES paramos
panaudojimo tempus Marijampolės regionas yra antroje vietoje tarp šalies regionų. Geriausiai
projektus įgyvendinti sekasi Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai (85 proc.), o mažiausiai ES
fondų lėšų kol kas išmokėta Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai 36,4 proc., nors
pastarosios rezultatai paskutiniu metu yra akivaizdžiai pagerėję ir projektus ji sėkmingai įgyvendina.
Posėdžio pirmininkas padėkojo visų savivaldybių investicinių skyrių specialistams už didelį
indėlį ir gerus metinius rezultatus, įgyvendinant regiono projektus ir įsisavinant regionui skirtas ES
paramos lėšas.
Skyriaus vedėja Jurgita Pačkauskaitė informavo, jog praeitame Tarybos posėdyje, vykusiame
2012-10-30, buvo nuspręsta šiam posėdžiui parengti sprendimo projektą, kuriuo būtų tikslinimas
Rezervinių projektų, finansuojamų pagal priemonę „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų
kvalifikacijos tobulinimas“ (toliau – Priemonė) 2011–2013 metų laikotarpio sąrašas, perkeliant į jį
Priemonės 2007–2010 metų Rezervinių projektų sąraše esantį projektą „Marijampolės apskrities
savivaldybių kontrolierių administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo
efektyvumo didinimas“ (pareiškėjas Šakių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba). Tokiu
būdu Priemonės Rezervinių projektų sąraše būtų buvę du projektai – pastarasis Šakių rajono
savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos projektas ir sąraše esantis Marijampolės savivaldybės
administracijos projektas „Marijampolės savivaldybės administracijos darbuotojų administracinių
gebėjimų stiprinimas“. Tačiau Tarybos sekretoriatui kreipusis į rezervinių projektų pareiškėjus dėl
minėtų projektų poreikio juos įgyvendinti ateityje, gauta informacija iš abiejų projektų pareiškėjų, jog
nebėra poreikio įgyvendinti šiuos projektus. Todėl būtų tikslinga kreiptis į Vidaus reikalų ministeriją
dėl pagal Priemonę sutaupytų ES fondų lėšų perkėlimo priemonei „Teritorijų planavimas“.
Posėdyje dalyvaujantys Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybių administracijų atstovai
informavo, kad, įgyvendinant projektus „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimas Kalvarijos savivaldybės institucijose“ ir „Administracinių
gebėjimų stiprinimas didinant viešojo administravimo efektyvumą Kazlų Rūdos savivaldybėje“
(toliau – Projektai), bus sutaupyta apie 50 proc. Projektams įgyvendinti skirtų ES fondų lėšų.
Anot pranešėjos, atsižvelgiant į situaciją ir į tai, jog priemonės „Teritorijų planavimas“ yra
lėšų poreikis bei siekiant operatyviai priimti sprendimus dėl sutaupytų ES fondų lėšų, skirtų regiono
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projektams, panaudojimo, siūloma Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybių administracijoms kuo
skubiau kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją dėl Projektų finansavimo ir administravimo sutarčių
pakeitimo, pakoreguojant Projektų vertes pagal faktiškai Projektams įgyvendinti reikalingas lėšas. Po
to tikslinga būtų kreiptis į Vidaus reikalų ministeriją, prašant Priemonėje sutaupytas ES fondų lėšas –
šiuo metu regione nesuplanuotas ES fondų lėšas ir planuojamas sutaupyti ES fondų lėšas, pakeitus
Projektų finansavimo ir administravimo sutartis, perkelti Marijampolės regionui priemonei
„Teritorijų planavimas“ įgyvendinti.
Šiam pasiūlymui pritarė visi Tarybos nariai.
NUTARTA:
Priimti protokolinius sprendimus:
1. Rekomenduoti Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybių administracijoms kuo skubiau
kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją dėl Projektų finansavimo ir administravimo sutarčių pakeitimo,
pakoreguojant Projektų vertes pagal faktiškai Projektams įgyvendinti reikalingas lėšas.
2. Kreiptis į Vidaus reikalų ministeriją, prašant Priemonėje sutaupytas ES fondų lėšas – šiuo
metu regione nesuplanuotas ES fondų lėšas ir planuojamas sutaupyti ES fondų lėšas (pakeitus
Projektų finansavimo ir administravimo sutartis) – perkelti Marijampolės regionui priemonei VP14.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“ įgyvendinti.
16. SVARSTYTA. Informacija dėl regionų plėtros tarybų veiklos perspektyvų.
Pranešėjas – Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento direktoriaus
pavaduotojas Sergejus Krišpinovičius pristatė 2012 m. lapkričio 28 d. LR Vyriausybės patvirtintą
2014–2020 m. nacionalinės pažangos programą (toliau – NPP), jos struktūrą, apžvelgė joje išskirtą
horizontalųjį prioritetą „Regioninė plėtra“ bei supažindino su jo tikslais ir uždaviniais, išdėstė
Regioninės politikos gairių 2014–2020 metams rengimo svarbiausius momentus.
Pranešėjas pristatė tikslinių teritorijų išskyrimo kriterijus bei šių teritorijų plėtros
perspektyvas, paaiškino apie tikslinių bei probleminių teritorijų programų rengimo ir tvirtinimo
ypatumus.
Kalbėdamas apie tolimesnius veiksmus planuojant ES paramą 2014–2020 m. laikotarpiu, jis
įvardijo Tarpinstitucinio veiklos plano (toliau – TVP), Tikslinių teritorijų kompleksinių plėtros
programų parengimą, prioriteto „Regioninė plėtra“ dokumentų integravimą į ES programavimo
dokumentus, regionų plėtros planų parengimą bei regioninių priemonių turinio ir finansavimo
apimčių derinimą su kitomis ministerijomis ir kt.
Tarybos nariams pasidomėjus apie regionų plėtros tarybų perspektyvas, S. Krišpinovičius
informavo, jog regionų plėtros taryboms bus paliekama kompetencija priimti sprendimus dėl
investicijų turinio ir vieningo regiono investicinio paketo rengimo.
Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Regioninės politikos strateginio
koordinavimo skyriaus vedėjas Gediminas Česonis pristatė rengiamą TVP projektą, jo rengimo
tikslą, paaiškino, jog regionai savo finansinius paketus sužinos tik po to, kai bus parengtas TVP ir bus
aiški Lietuvai nustatyta ES paramos 2014–2020 metais suma.
G. Česonis atkreipė dėmesį, jog labai svarbu yra kaip galima greičiau parengti regionų plėtros
planų projektus ir pasidžiaugė, kad Marijampolės regiono plėtros taryba pirmoji patvirtino
preliminarų regiono plėtros 2014–2020 metams planą. G. Česonio nuomone iki 2013 metų balandžio
mėnesio lėšų pasiskirstymo proporcijos (kiek kam skiriama procentais) turėtų būti suderintas su
visomis ministerijomis, o rugpjūčio mėnesį ES paramos sumos turėtų būti teikiamos Lietuvos
Respublikos Vyriausybei svarstyti (pridedama, 4 priedas).
Tarybos nariams pradėjus diskusiją apie regiono plėtros tarybos veiklos problemas, susijusias
su tarptautiniu bendradarbiavimu, regiono atstovavimu užsienio šalyse, tarybos funkcijų finansavimu,
G. Česonis informavo, jog Vidaus reikalų ministerija yra gavusi pavedimą pateikti LR Seimui
pasiūlymus dėl regionų plėtros tarybų veiklos tobulinimo ir problemų sprendimo ir kad ieškoma būdų
kaip šias problemas spręsti.
K. Jankauskas pasiūlė Marijampolės apskrityje išrinktus Seimo narius pasikviesti į Tarybos
posėdį ir supažindinti juos su minėtomis problemomis, tačiau S. Krišpinovičiaus nuomone, Seimo
narius į posėdį tikslingiau būtų pasikvieti po to, kai Vidaus reikalų ministerija jiems pateiks
pasiūlymus dėl regionų plėtros tarybų veiklos tobulinimo.
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17. SVARSTYTA. Kita informacija.
Pranešėjas – Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas Algis Žvaliauskas informavo,
jog MAATC valdybos nariai pageidavo, kad Marijampolės apskrities savivaldybių merai išreikštų
nuomonę dėl pastato Vytauto gatvėje įsigijimo ir dėl MAATC pajamų–išlaidų sąmatos bei
savivaldybėms pateiktų sąskaitų apmokėjimo.
Vyko diskusija apie per dideles MAATC administravimo išlaidas, pastato pirkimo
reikalingumą, sąskaitų savivaldybėms išrašymą ir jų apmokėjimą, apie skirtingas sutartis tarp
MAATC ir savivaldybių ir kitas problemas.
A. Žvaliauskas informavo, jog 2012 m. gruodžio 18 d. MAATC valdybos nariai, savivaldybių
juristai ir finansininkai bus kviečiami į pasitarimą, kur bus ieškoma vieningos nuomonės, kaip
minėtas MAATC ir savivaldybių tarpusavio problemas išspręsti.

Posėdžio pirmininkas

Posėdžio sekretorė

Algis Žvaliauskas

Agnė Norutė

