REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ
MINISTERIJOS MARIJAMPOLĖS APSKRITIES SKYRIUS
MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS

2013-03-26 Nr. 51/8P-2
Marijampolė
Posėdis įvyko 2013-03-26 Marijampolės savivaldybės tarybos posėdţių salėje.
Posėdţio pirmininkas – Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas Algis Ţvaliauskas.
Posėdţio 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 plėtros plano 2014–2020 metams rengimo darbo grupės
sudėties pakeitimo.
2. Dėl savivaldybės parinkimo bandomajai galimybių studijai.
3. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2006–2013 metams patikslinimo.
4. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei
„Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ patikslinimo.
5. Dėl Marijampolės regiono projektinių pasiūlymų suvestinės ir rezervinių Marijampolės
regiono projektų 2011–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei „Teritorijų planavimas“ patikslinimo.
6. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei „Vandens
telkinių būklės gerinimas“ patikslinimo.
7. Aplinkos ministerijos informacija.
8. Dėl Marijampolės apskrities 2009–2018 metų atliekų tvarkymo plano vykdymo ataskaitos
patvirtinimo.
9. Kita informacija.
Posėdyje dalyvauja 8 Tarybos nariai. Kvorumas yra.
Posėdţio pirmininkas Algis Ţvaliauskas informavo, kad nuo 2013 m. kovo 1 d. Marijampolės
viešosios bibliotekos patalpose savo veiklą atnaujino Europos informacijos centras Europe Direct ir
pristatė posėdyje dalyvaujančią centro vadovę Vaidą Burbienę.
Posėdţio pirmininkas supaţindino su posėdţio darbotvarke.
Uţ pasiūlytą darbotvarkę Tarybos nariai balsavo visais balsais.
1. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams rengimo darbo
grupės sudėties pakeitimo.
Pranešėjas – Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas Algis Ţvaliauskas informavo,
kad Marijampolės regiono plėtros taryba 2012 m. birţelio 5 d. sprendimu sudarė Marijampolės
regiono plėtros plano 2014–2020 metams rengimo darbo grupę, kurioje Kauno prekybos, pramonės
ir amatų rūmų Marijampolės filialui atstovavo Algimanta Pabedinskienė, tuo metu ėjusi Kauno
prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo direktorės pareigas.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialas 2013 m. kovo 7 d. raštu Nr.
03/07-11 „Dėl pagrindinio atstovo pasikeitimo į Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 m.
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rengimo darbo grupę“ informavo, kad pasikeitus Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų
Marijampolės filialo direktoriui į Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams rengimo
darbo grupę deleguojamas Andrius Jasinskis, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų
Marijampolės filialo direktorius.
Remiantis Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo raštu parengtas
sprendimo projektas.
Sprendimo projektas patvirtintas bendru tarybos narių sutarimu.
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės apskrities
skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas Evaldas Ulevičius informavo, jog, Regioninės plėtros
departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos įgyvendinant projektą „Marijampolės regiono plėtros
2014-2020 metais galimybių studijos parengimas“, finansuojamą pagal priemonę VP1-4.2-VRM-02R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai)
strateginiai plėtros planai“ yra parengta Marijampolės regiono plėtros 2014–2020 metais galimybių
studijos tarpinė ataskaita. Galimybių studiją rengiantys UAB BGI Consulting atstovai 2013 m.
balandţio 15-19 dienomis planuoja lankytis visose apskrities savivaldybėse dėl tolesnio galimybių
studijos rengimo.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-11 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2012 m. birţelio 5
d. sprendimo Nr. 51/8S-20 „Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams rengimo
darbo grupės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“.
2. SVARSTYTA. Dėl savivaldybės parinkimo bandomajai galimybių studijai.
Pranešėjas – Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas Algis Ţvaliauskas informavo,
kad yra gautas Vidaus reikalų ministerijos 2013 m. kovo 12 d. raštas Nr. 1D-2622(22) „Dėl
savivaldybės parinkimo bandomajai galimybių studijai“ kuriame rašoma, kad ministerija,
rengdamasi 2014–2020 m. Nacionalinės paţangos programos prioriteto „Regioninė plėtra“
investavimo krypties „kompleksiškai atnaujinti savivaldybių centrų ir kitų miestų (nuo 6 iki 100
tūkst. gyventojų) viešąją infrastruktūrą“ įgyvendinimui, planuoja kiekviename regione parengti po
vieną bandomąjį (pavyzdinį) kompleksinės plėtros projektą. Jo pagrindu ateityje būtų galima rengti
savivaldybių centrų ir kitų miestų (nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų) viešosios infrastruktūros
atnaujinimo projektus, siekiant gauti 2014–2020 m. ES struktūrinę paramą. Atsiţvelgiant į tai,
regionų plėtros tarybų prašoma atrinkti vieną savivaldybės centrą ar miestą (nuo 6 iki 100 tūkst.
gyventojų), kuriam galėtų būti parengta galimybių studija, nurodant prieţastis, kurios lemia
atitinkamą pasirinkimą.
Remiantis aukščiau išdėstyta informacija, Skyrius raštu kreipėsi į savivaldybių merus,
prašydamas nurodyti savivaldybės centrą ar kitą miestą (nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų), kuriam
galėtų būti rengiama galimybių studija, įvardijant pasirinkimo prieţastis bei parengtumą toje
teritorijoje įgyvendinat viešosios infrastruktūros atnaujinimo projektus.
Buvo gauti visų penkių savivaldybių merų raštai, kuriuose nurodyti pageidavimai ir motyvai,
prašant atrinkti jų savivaldybės centrą, kaip labiausiai tinkamą kompleksinės plėtros galimybių
studijai rengti.
Atsiţvelgdamas į tai, posėdţio pirmininkas paprašė merų arba posėdyje juos atstovaujančių
narių pakomentuoti raštuose išdėstytus motyvus. Buvo išklausyti Kazlų Rūdos ir Vilkaviškio rajono
savivaldybių merų bei Kalvarijos savivaldybės tarybos nario Antano Burinsko argumentai, kuriais
savivaldybių atstovai stengėsi įtikinti kitus Tarybos narius palaikyti jų atstovaujamą savivaldybę
parenkant miestą galimybių studijai. Marijampolės savivaldybės meras Vidmantas Brazys ir
Marijampolės savivaldybės tarybos narys Kostas Jankauskas argumentavo, kad Marijampolės
savivaldybės centras irgi turi teisę dalyvauti atrankoje galimybių studijai rengti. Šakių rajono
savivaldybės mero pavaduotoja Rima Rauktienė pareiškė, jog Šakių rajono savivaldybė atsisako
dalyvauti atrankoje dėl galimybių studijos rengimo ir tikisi, kad ateityje svarstant panašius
klausimus, pirmumas bus teikiamas Šakių rajono savivaldybei.
NUTARTA:
Atsiţvelgiant į tai, jog nėra išskirta konkrečių atrankos kriterijų dėl savivaldybės centro ar
miesto parinkimo, o poreikį minėtos studijos parengimui išreiškė keletas Marijampolės regiono
savivaldybių, Taryba nusprendė Vidaus reikalų ministerijai, kaip galimas teritorijas bandomajai
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galimybių studijai parengti, teikti šiuos savivaldybių centrus ar miestus: Kalvarijos miestas; Kazlų
Rūdos miestas; Marijampolės miestas; Vilkaviškio miestas.
3. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2006–2013 metams patikslinimo.
Pranešėja – Skyriaus vyr. specialistė Agnė Norutė informavo, jog į Marijampolės regiono
plėtros tarybą kreipėsi Vilkaviškio rajono ir Kalvarijos savivaldybių administracijos dėl
Marijampolės regiono plėtros plano 2006–2013 metams (toliau – Planas) priemonių patikslinimo. A.
Norutė supaţindino su sprendimo projekte numatytais Plano pakeitimais.
Sprendimo projektas patvirtintas visais tarybos narių balsais.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-12 „Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2006–2013 metams
patikslinimo“.
4. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo
priemonei „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ (toliau – Sąrašas)
patikslinimo.
Pranešėja – Skyriaus vyr. specialistė Jurgita Pačkauskaitė informavo, kad Marijampolės
savivaldybės administracija 2013 m. kovo 7 d. raštu kreipėsi į Marijampolės regiono plėtros tarybą,
prašydama nukelti į Sąrašą įtraukto projekto „Kempingo Marių parke plėtra“ (toliau – Projektas)
paraiškos pateikimo datą iš 2013-03-31 į 2013-06-30. Nurodytos prieţastys – paslaugų teikėjas
nespės laiku atlikti techninio projekto korektūros ir tokiu būdu kils rizika, jog Projekto paraiška gali
būti atmesta ir projektas likti neįgyvendintas.
J. Pačkauskaitė atkreipė dėmesį, kad Projekto paraiškos pateikimo data nukeliama antrą kartą
ir bendras paraiškos pateikimo datos nukėlimo laikotarpis – 1 metai ir 5 mėnesiai.
Atsiţvelgiant į gautą Marijampolės savivaldybės administracijos raštą, parengtas sprendimo
projektas.
Sprendimo projektas patvirtintas visais Tarybos narių balsais.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-13 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m.
balandţio 23 d. sprendimo Nr. TS-10 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal VP31.3-ŪM-05-R priemonę „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“, 20072013 m. laikotarpio sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo.
5. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono projektinių pasiūlymų suvestinės ir rezervinių
Marijampolės regiono projektų 2011–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei „Teritorijų planavimas“
patikslinimo.
Pranešėja – Skyriaus vyr. specialistė Jurgita Pačkauskaitė informavo, kad siekiant uţtikrinti
spartų ir efektyvų ES fondų lėšų, skirtų regiono projektams, panaudojimą, buvo kreiptasi į Vidaus
reikalų ministeriją dėl priemonių „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos
tobulinimas“ ir „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių
(ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ sutaupytų lėšų perkėlimo priemonei „Teritorijų
planavimas“. Šiuo metu yra derinamas Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos (toliau –
ŢIPVP) priedo pakeitimo projektas, kuriame ES fondų lėšos, skirtos regionams, perskirstomos tarp
programos priemonių. Atsiţvelgiant į tai, 2013-01-22 paskelbtas kvietimas teikti projektinius
pasiūlymus 2011–2013 m. laikotarpio Rezerviniam projektų sąrašui pagal priemonę atnaujinti. Gauti
4 projektiniai pasiūlymai, kurių ES fondų lėšos sudaro 733 892,12 Lt.
Pranešėja pristatė regionui skirtų ES fondų lėšų likučius pagal visas regionines priemones,
trumpai pakomentavo, koks priemonės „Teritorijų planavimas“ ES fondų lėšų likutis regione turėtų
būti po to, kai bus priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl ŢIPVP priedo
pakeitimo.
Pranešėja pristatė projektinių pasiūlymų suvestinę 2011–2013 m. laikotarpiui pagal priemonę
„Teritorijų planavimas“ (toliau – Suvestinė), kuri buvo apsvarstyta Darbo grupės, koordinuojančios
regiono projektų planavimą, rašytine procedūra organizuotame posėdyje ir supaţindino su
suformuluotomis išvadomis, argumentavo siūlomą rezervinių projektų prioriteto tvarką. Išvadose
siūloma Marijampolės regiono plėtros tarybai į Rezervinį sąrašą įtraukti šiuos projektus, juos
išdėstant šia prioriteto tvarka:
1. „Kazlų Rūdos savivaldybės ir miesto teritorijų planavimo dokumentų parengimas“;
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2. „Marijampolės miesto teritorijų detaliųjų planų parengimas“;
3. „Kalvarijos miesto Suvalkų gatvės kvartalo detaliojo plano parengimas“;
4. „Šakių rajono seniūnijų teritorijų ir gyvenamųjų vietovių ribų patikslinimo specialusis
planas“.
Remiantis aukščiau pateikta informacija, parengtas sprendimo projektas, kuriuo nauja
redakcija išdėstytas Rezervinis projektų sąrašas.
Sprendimo projektas patvirtintas visais Tarybos narių balsais.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-14 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2010 m. birţelio
28 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal priemonę VP14.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“ 2011–2013 m. laikotarpio sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“.
6. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo
priemonei „Vandens telkinių būklės gerinimas“ patikslinimo.
Marijampolės regiono plėtros taryba yra patvirtinusi Marijampolės regiono projektų,
finansuojamų pagal priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“, 2007–2013 m. laikotarpio sąrašą
Nr. 41 (toliau – Pagrindinis sąrašas) ir Rezervinių Marijampolės regiono projektų, finansuojamų
pagal priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“, 2007–2013 m. laikotarpio sąrašą Nr. 41 (toliau
– Rezervinis sąrašas).
Šakių rajono savivaldybės administracija 2012-12-03 raštu informavo, kad neplanuoja
įgyvendinti į Pagrindinį sąrašą įtraukto projekto „Zyplių dvaro sodybos tvenkinių būklės gerinimas“
ir į Rezervinį sąrašą įtraukto projekto „Voverių tvenkinio būklės gerinimas Šakių rajono
savivaldybėje“. Siekiant, jog sąrašai atitiktų realią projektų įgyvendinimo eigą, siūloma iš
Pagrindinio sąrašo išbraukti projektą „Zyplių dvaro sodybos tvenkinių būklės gerinimas“,
pakoreguoti projektų „Klausučių tvenkinio ir Šeimenos upės vagos valymas“ ir „Lukšių tvenkinio
ant Lenkupio upės būklės gerinimas Šakių rajono savivaldybėje“ vertes pagal pasirašytas projektų
finansavimo ir administravimo sutartis, laikyti netekusiu galios Rezervinį projektų sąrašą.
Atsiţvelgiant į siūlomus pakeitimus, Marijampolės regione likusios nepanaudotos ES fondų
lėšos pagal priemonę – 740 687,96 Lt.
Remiantis aukščiau išdėstyta informacija, parengtas sprendimo projektas.
Sprendimo projektas patvirtintas bendru tarybos narių sutarimu.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S- 15 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m. balandţio
23 d. sprendimo Nr. TS-9 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal VP3-1.4-AM04-R priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“, 2007–2013 m. laikotarpio sąrašų patvirtinimo“
pakeitimo“.
7. SVARSTYTA. Aplinkos ministerijos informacija.
Pranešėjas – Aplinkos viceministras Almantas Petkus informavo, kad Aplinkos ministerijos
atstovai pastaruoju metu lankosi regionuose, siekdami supaţindinti su atliekų tvarkymo sistemai po
2014 metų ES keliamais reikalavimais, pateikti informacijos dėl uţduočių 2014–2020 metų
finansavimo laikotarpiu bei padėti spręsti kai kurias problemas ir kylančius nesutarimus.
Aplinkos ministerijos Atliekų departamento direktorė Vilma Karosienė trumpai apţvelgė
atliekų tvarkymo situaciją Marijampolės regione, pagyrė uţ kai kuriuos pasiektus rodiklius,
pakomentavo trūkumus, supaţindino su artimiausiomis uţduotimis, kurios turi būti atliktos iki 2013
metų pabaigos, siekiant gauti ES paramą ateinančiame finansavimo laikotarpyje. Ji akcentavo, kad
biologiškai skaidţių atliekų tvarkymui ir visų atliekų rūšiavimui turi būti skirtas pagrindinis dėmesys
(pridedama, 3 priedas). Pagrindinis uţdavinys – nuo 2014 metų atskirai rinkti biologiškai skaidţias
atliekas ir gaminti kompostą.
Viceministras A. Petkus plačiau komentavo UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo
centro (toliau – MAATC) įgyvendinamo valstybės projekto „Marijampolės regiono komunalinių
atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ problemas ir ragino MAATC akcininkams apsvarstyti realias
galimybes ir kuo skubiau pradėti įgyvendinti projektą, nes sutartis dėl projekto finansavimo gali būti
nutraukta. Tokiu atveju, atliekų tvarkymui nepanaudotos ES fondų lėšos gali būti panaudojamos
vandentvarkos srityje.
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8. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės apskrities 2009–2018 metų atliekų tvarkymo plano
vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
Pranešėjas – MAATC direktorius Antanas Mieliauskas pristatė MAATC 2012 metų veiklos
ataskaitą, Marijampolės apskrities 2009–2018 atliekų tvarkymo plane numatytus strateginius tikslus
bei uţduotis atliekų tvarkymo sistemų kūrimui, paminėjo, kurios uţduotys jau įvykdytos (pridedama,
4 priedas). Jis atkreipė dėmesį, kad valstybinio atliekų tvarkymo plano uţduočių terminai skiriasi
nuo regioninio atliekų tvarkymo plano terminų, nes pastarieji numatyti atsiţvelgiant į realią situaciją
regione.
A. Mieliauskas įvardijo prieţastis, dėl kurių stringa projekto „Marijampolės regiono
komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ įgyvendinimas. Pagrindinė prieţastis, anot pranešėjo,
yra viešųjų pirkimų neįvykdymas dėl uţsitęsusių teisminių procesų.
Atsakydamas į Aplinkos viceministro išsakytus pastebėjimus dėl Aplinkos projektų valdymo
agentūrai (toliau – APVA) nepateiktų prašomų dokumentų, jis išvardijo kada ir kokie dokumentai
buvo jai pateikti.
Vyko diskusija dėl projekto įgyvendinimo paspartinimo, kurios metu pasisakė visi merai.
Marijampolės meras V. Brazys ragino nesitikėti gauti papildomą finansavimą ir kuo skubiau skelbti
naują viešųjų pirkimų konkursą, atsisakant dalies projekto veiklų. Kazlų Rūdos meras V. Kanevičius
siūlė apsvarstyti galimybes savivaldybių tarybose. Vilkaviškio rajono mero A.A. Greimo nuomone,
jau likę per maţai laiko, kad projektą būtų galima tęsti. Jis siūlė sudaryti sąlygas atliekų rūšiavimui
pirminėje jų atsiradimo stadijoje, kad nerūšiuotos atliekos nepatektų į sąvartynus. Šakių rajono mero
pavaduotoja R. Rauktienė išreiškė nuomonę, jog reikėtų maţinti projekto apimtis ir nedidinti
projekto vertės bei svarstyti šį klausimą savivaldybių tarybose. Kalvarijos savivaldybės tarybos
narys A. Burinskas siūlė pratęsti projekto įgyvendinimo terminus ir įgyvendinti projektą bent
minimalia apimtimi.
K. Jankauskas kreipėsi į aplinkos viceministrą, prašydamas apibūdinti situaciją kituose
regionuose ir pasidalinti gerąja patirtimi.
Anot A. Petkaus, panaši situacija visuose regionuose, todėl ministerijos atstovai ir lankosi
regionų plėtros tarybų posėdţiuose arba atliekų tvarkymo centrų valdybų pasitarimuose, tik kituose
regionuose viešųjų pirkimų situacija yra sparčiau nagrinėjama. Marijampolės regione situacija yra
labai sudėtinga dėl ilgo teismų proceso.
Viceministras siūlė MAATC valdybai nagrinėti tris alternatyvas:
1. Kiek įmanoma greičiau įrodyti teismuose, kad viešieji pirkimai atlikti teisingai ir tikėtis,
kad kaţkuriame regione atliks lėšų, kurios bus perkeltos MAATC projektui;
2. Atsisakyti dabartinio pirkimo, performuoti poreikius ir vykdyti projektą tokia apimtimi, kad
jo įgyvendinimui pakaktų jau skirtų ES fondų lėšų, tačiau būtų pasiektas projekto tikslas;
3. Plėsti bioskaidţių atliekų aikšteles ir su minimaliomis priemonėmis įvykdyti Europos
Sąjungos reikalavimus.
APVA atstovo V. Vrubliausko nuomone, dabartiniai MAATC viešieji pirkimai nėra teisingai
vykdomi ir APVA negali tinkamai įvertinti situacijos dėl to, kad jai nėra pilnai pateikta informacija
ir dokumentai, susiję su viešaisiais pirkimais ir teismais.
Posėdţio pirmininkas pasiūlė patvirtinti Marijampolės apskrities 2009–2018 metų atliekų
tvarkymo plano vykdymo ataskaitą ir pavesti MAATC valdybai kuo skubiau apsvarstyti
viceministro pasiūlytas alternatyvas ir priimti sprendimus dėl MAATC vykdomo projekto
įgyvendinimo.
Uţ Marijampolės apskrities 2009–2018 metų atliekų tvarkymo plano vykdymo ataskaitą
balsavo 5 Tarybos nariai, susilaikė – 3. Todėl Marijampolės apskrities 2009–2018 metų atliekų
tvarkymo plano vykdymo ataskaita nepatvirtinta.
A. Ţvaliauskas pasiūlė plano ataskaitą svarstyti kitame regiono plėtros tarybos posėdyje.
Viceministras informavo kaip daugiabučiai namai buvo atrinkti renovacijai, vyko diskusija
daugiabučių renovacijos klausimais.
9. SVARSTYTA. Kita informacija.
Pranešėjas – Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas Algis Ţvaliauskas informavo,
jog 2013 m. kovo 25 d. Taryba yra gavusi Lietuvos kultūros asociacijų vardu parengtą raštą, kuriame
aiškinama, jog Lietuvoje kultūros darbuotojų atlyginimai yra maţiausi, lyginant su kitais viešųjų
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paslaugų sektoriais ir prašoma pritarti kultūros asociacijų iniciatyvai bei kreiptis į Lietuvos
savivaldybių asociaciją, Lietuvos kultūros ministeriją, Lietuvos Respublikos ministrą pirmininką,
Lietuvos Respublikos Seimą, kad iš esmės būtų sprendţiamas kultūros darbuotojų atlyginimo
klausimas. Posėdţio pirmininkas išreiškė nuomonę, kad klausimas dėl atlyginimų didinimo kultūros
srities darbuotojams nėra Tarybos veiklos sritis. Jam pritarė V. Brazys, sakydamas, kad tuomet
reikėtų kelti klausimus dėl daugelio sričių darbuotojų atlyginimų. R. Rauktienė rašte išdėstytą
prašymą pakomentavo taip, jog ten prašoma tik pritarti kultūros asociacijų iniciatyvai. Posėdţio
pirmininkas siūlė palaikyti kultūros darbuotojus ir jų iniciatyvai kelti atlyginimų kėlimo klausimus
pritarti.
Tokiam pasiūlymui Tarybos nariai pritarė bendru sutarimu.
Pranešėjas informavo, kad Skyriaus vedėjas iš Regioninės plėtros departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos elektroniniu paštu gavo informaciją, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės
atstovai apskrityse išreiškė pageidavimą dalyvauti regionų plėtros tarybų posėdţiuose, kada
svarstomi aktualūs savivaldai klausimai. Todėl sekretoriato prašoma informuoti Vyriausybės atstovą
savo apskrityje apie vykstančius regiono plėtros tarybos posėdţius, pridedant posėdţio darbotvarkę.
A. Ţvaliausko nuomone, visa informacija apie Tarybos posėdţius yra vieša ir skelbiama
Vidaus reikalų ministerijos http://www.vrm.lt/nrp/ svetainėje ir Tarybos posėdţiai yra vieši, todėl
juose dalyvauti gali visi, kuriuos domina darbotvarkėse pateikti klausimai.
Jo nuomonei pritarė visi Tarybos nariai.

Posėdţio pirmininkas

Posėdţio sekretorė

Algis Ţvaliauskas

Agnė Norutė

