REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ
MINISTERIJOS MARIJAMPOLĖS APSKRITIES SKYRIUS
MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2015 m. rugsėjo 4 d. Nr. 51/8P-6
Marijampolė
Posėdis vyko 2015 m. rugpjūčio 27 d. Kalvarijoje.
Posėdžio pradžia – 14.00 val. Posėdžio pabaiga – 16.20 val.
Posėdžio pirmininkas – Marijampolės regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) pirmininkas
Metas Ražinskas.
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 atstovų į 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų
Lietuvos delegacijas;
2. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams rengimo darbo grupės
sudėties;
3. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams;
4. Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr.
06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“;
5. Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės
Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projekto
derinimo;
6. Dėl regionų projektų planavimo 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių investicijų
laikotarpiu;
7. Informacija apie Regioninės plėtros departamento veiklą, regiono plėtros tarybų funkcijas
ir jų atlikimui skirtą finansavimą;
8. Kiti klausimai.
Posėdyje dalyvauja 10 Tarybos narių. Kvorumas yra.
Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas supažindino su posėdžio darbotvarke, informavo, kad
siūloma įtraukti papildomą klausimą „Informacija apie Regioninės plėtros departamento veiklą,
regiono plėtros tarybų funkcijas ir jų atlikimui skirtą finansavimą“, kurį pristatytų posėdyje
dalyvaujanti Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – RPD prie
VRM) direktoriaus pavaduotoja Rasa Daraškevičienė.
Už pasiūlytą papildytą darbotvarkę Tarybos nariai balsavo visais balsais.
1. SVARSTYTA. Dėl atstovų į 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo
programų Lietuvos delegacijas.
Pranešėjas – posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas informavo, kad 2015 m. rugpjūčio 17 d.
gautame Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos rašte Nr. 1D-6896(22) „Dėl atstovų į
2014-2020 metų Europos Teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų Lietuvos delegaciją“
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nurodoma, kad ketinama sudaryti Lietuvos Respublikos delegaciją į 2014–2020 m. Europos
Teritorinio bendradarbiavimo tikslo (toliau – ETBT) Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per
sieną programos stebėsenos komitetą. Prašoma skirti 2 Tarybos atstovus (1 pagrindinį ir 1 pakaitinį)
į 2014–2020 metų ETBT Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos
komiteto Lietuvos Respublikos delegaciją.
Pranešėjas pakvietė Tarybos narius teikti kandidatūras dėl pagrindinio nario. Tarybos
pirmininkas pasiūlė Tarybos nario Valdo Tumelio kandidatūrą.
Tarybos narys Valdas Tumelis informavo, kad dalyvavo Lietuvos Respublikos delegacijoje į
2014–2020 m. ETBT Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos rengimo komitete.
Jis sutiko eiti siūlomas pareigas, jei Tarybos nariai nepasiūlys kitų kandidatūrų. Tarybos nariai
daugiau kandidatų į pagrindinio nario pareigas nepateikė, todėl posėdžio pirmininkas pagrindiniu
nariu į 2014–2020 metų ETBT Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos
stebėsenos komiteto Lietuvos Respublikos delegaciją siūlė skirti Tarybos narį Valdą Tumelį.
Vienbalsiai pritarta posėdžio pirmininko Meto Ražinsko pasiūlymui dėl pagrindinio nario.
Pranešėjas pakvietė Tarybos narius teikti kandidatūras dėl pakaitinio nario ir pasiūlė Tarybos
pirmininko pavaduotojo, Tautvydo Šukio kandidatūrą. Kadangi Tarybos nariai daugiau kandidatų į
pakaitinio nario pareigas nepateikė, posėdžio pirmininkas pasiūlė pakaitiniu nariu į 2014–2020 metų
ETBT Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komiteto Lietuvos
Respublikos delegaciją skirti Tarybos pirmininko pavaduotoją Tautvydą Šukį.
Vienbalsiai pritarta posėdžio pirmininko Meto Ražinsko pasiūlymui dėl pakaitinio nario.
Posėdžio pirmininkas siūlė priimti bendrą sprendimą dėl atstovų į 2014–2020 metų Europos
teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos
stebėsenos komiteto Lietuvos Respublikos delegaciją ir balsuoti.
Vienbalsiai pritarta.
NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-13 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos
atstovų į 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos
bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komiteto Lietuvos Respublikos delegaciją
skyrimo“.
2. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams rengimo
darbo grupės sudėties.
Pranešėjas – posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas susirinkusius informavo, kad Tarybos
2012 m. birželio 5 d. sprendimu Nr. 51/8S-20 „Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020
metams rengimo darbo grupės sudėties patvirtinimo“ buvo sudaryta Marijampolės regiono plėtros
plano 2014–2020 metams rengimo darbo grupė (toliau – Darbo grupė). Jis paaiškino, kad dėl
susiklosčiusių aplinkybių turi būti keičiama Darbo grupės sudėtis ir pristatė iš institucijų gautus
raštus, kuriais Taryba informuojama dėl Darbo grupės sudėtyje esančių darbuotojų ir jų pareigų
pasikeitimo.
Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas siūlė pritarti sprendimo „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“ projektui.
Vienbalsiai pritarta posėdžio pirmininko Meto Ražinsko pasiūlymui.
NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-14 „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“.
3. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams.
Pranešėjas – Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius priminė, kad 2015 m. liepos 24 d.
vykusiame Tarybos posėdyje Taryba įpareigojo Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020
metams rengimo darbo grupę (toliau – Darbo grupė) iki 2015 m. rugpjūčio 25 d. parengti naujos
redakcijos Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams (toliau – MRPP) dalies
„Priemonių planas“ projektą pagal LR Vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr.
1V-706 patvirtintą ir 2014 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1V-543 pakeistą Regionų plėtros planų
rengimo metodiką (toliau – Metodika), vadovaujantis Tarybai derinimui pateiktais projektų
finansavimo sąlygų aprašų projektais ir savivaldybių administracijų pateikta informacija apie jų
planuojamus įgyvendinti projektus.
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Taip pat E. Ulevičius informavo, kad Vidaus reikalų viceministro 2015 m. rugpjūčio 19 d.
pavedimu Nr. 1VPR-27, Skyrius įpareigotas iki 2015 m. rugsėjo 1 d. pateikti Tarybai svarstyti
regionų plėtros planų dalis „Strategija“, iki 2015 m. spalio 15 d. – regionų plėtros planų projektus,
kurie turėtų būti rengiami vadovaujantis Taryboms pateiktais derinti projektų finansavimo sąlygų
aprašų projektais.
Pranešėjas informavo, kad, vadovaujantis Metodikos 7.4.4. puntu, uždaviniui įgyvendinti turi
pakakti turimų arba planuojamų finansinių ir kitų išteklių, jo įgyvendinimą galima pagrįsti plano
dalyje „Priemonių planas“ nustatomomis priemonėmis. Metodikos 8 punkto nuostatos nurodo, kad
plano dalyje „Priemonių planas“ turi būti nurodytos priemonės, kurioms įgyvendinti gali būti
teikiama negrąžintina ES lėšų subsidija, įgyvendinant iš ES finansinės paramos lėšų bendrai
finansuojamą regiono, įtrauktiną į siūlomų finansuoti regiono projektų sąrašą, arba iš ES struktūrinių
fondų lėšų bendrai finansuojamą valstybės projektą, įgyvendinamą pagal integruotą teritorijos
vystymo programą.
E. Ulevičius informavo, kad, atsižvelgiant į Tarybos ir Vidaus reikalų viceministro
pavedimus, buvo parengtas MRPP pakeitimo projektas (MRPP dalių „Strategija“ ir „Priemonių
planas“ projektai), kuris buvo aptartas 2015 m. rugpjūčio 24 d. vykusiame Darbo grupės posėdyje.
Atsižvelgiant į Metodikos 7.4.4 ir 8 punktų nuostatas parengtoje ir Darbo grupei pristatytoje MRPP
dalyje „Strategija“ nelieka tų uždavinių, kurie nepagrindžiami konkrečiomis priemonėmis,
atitinkamai panaikinami tie tikslai, kurie neturi uždavinių. Darbo grupės posėdyje buvo nuspręsta,
formuojant dalį „Priemonių planas“ naudoti priemonių pavadinimus pagal 2014–2020 m. Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) priemonių pavadinimus
ir teikti Tarybai svarstyti pagal naują metodiką patikslintus MRPP dalių „Strategija“ ir „Priemonių
planas“ projektus.
Pranešėjas informavo, kad parengtas ir Darbo grupės posėdyje aptartas MRPP projektas
Tarybos nariams buvo pateiktas 2015 m. rugpjūčio 25 d. el. paštu ir pristatė vadovaujantis Metodika
parengtą MRPP dalies „Strategija“ projektą, jį pakomentavo nurodydamas MRPP „Strategijos“
tikslus ir uždavinius, kurių nelieka MRPP, nes jie nėra pagrindžiami konkrečiomis priemonėmis
(pridedama, 3 priedas).
Marijampolės kolegijos direktorius Vaidotas Viliūnas išsakė savo nuomonę dėl MRP plano
dalies „Strategija“ keitimo, akcentuodamas, kad išdėstant ją nauja redakcija pagal pakeistą
Metodiką, prarandamos galimybės formuluoti ir siekti bendrų regiono tikslų. Jis pareiškė nematantis
prasmės dalyvauti tolimesniame MRPP rengimo procese, nes Marijampolės kolegija kaip socialiniai
partneriai yra eliminuojami.
Šakių rajono savivaldybės administracijos Regioninės plėtros skyriaus vedėjas Vitas
Girdauskas atkreipė dėmesį, kad Veiksmų programoje akcentuojamas verslumo skatinimas, tačiau
vadovaujantis Metodika atliktais pakeitimais, dalyje „Strategija“ panaikinamas tikslas „Skatinti
verslumą ir verslo plėtrą“. Jo teigimu, MRPP, parengtas pagal Metodiką, turėtų būti vadinamas
veiklos planu, o ne strateginiu ar plėtros planu.
Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas paaiškino, kad visi MRPP pakeitimai buvo atlikti,
vadovaujantis Metodika. Jis siūlė pritarti MRPP dalies „Strategija“ naujai redakcijai ir kvietė
Tarybos narius balsuoti.
Balsavo: „už“ – 9 Tarybos nariai, „susilaikė“ – 1 Tarybos narys.
Visų Tarybos narių balsų dauguma nuspęsta pritarti MRPP dalies „Strategija“ naujai
redakcijai.
NUTARTA. Pritarti Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 m. dalies „Strategija“
naujai redakcijai.
4. SVARSTYTA. Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos priemonės Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“.
Pranešėjas – posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas informavo, kad yra gauti Vidaus reikalų
ministerijos (toliau – VRM) raštai, kuriais Tarybai teikiami derinti Susisiekimo ministerijos parengti
planuojamos įgyvendinti regioninės priemonės Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“
įgyvendinimo plano (toliau – PIP) ir projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – PFSA) projektai.
Raštuose prašoma išvadas pateikti VRM. Apibendrinti regiono plėtros tarybų ir VRM pasiūlymai
bus pateikti Susisiekimo ministerijai.
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Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas kreipėsi į posėdžio dalyvius, kviesdamas pateikti
savo pastabas ir pasiūlymus.
Pastabų dėl pateikto derinti PIP projekto Tarybos nariai nepateikė.
Tarybos narys Valdas Tumelis pateikė pastabą dėl PFSA projekto 23 punkte numatyto
reikalavimo, kad įgyvendinant aprašo 10.1 papunktyje numatytą veiklą, saugaus eismo priemonės
gali būti diegiamos, vadovaujantis Juodųjų dėmių nustatymo gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose
metodika. Jis atkreipė visų dėmesį, kad statistikos duomenys renkami tik apie įvykius regioniniuose
keliuose, o informacijos apie vietinės reikšmės kelių rodiklius statistinių duomenų nėra. Kaip
alternatyvą 23 p. nurodytam reikalavimui, Valdas Tumelis siūlo teikti saugaus eismo komisijos
išvadą. Pritariant visiems Tarybos nariams, jis siūlo teikti VRM pastabą, kad eismo saugos
priemonių diegimas, įgyvendinant PFSA nurodytą 10.1 veiklą, nebūtų siejamas su Juodųjų dėmių
nustatymo metodika.
Tarybos narys Tautvydas Šukys ir Šakių rajono savivaldybės Regioninės plėtros skyriaus
vedėjas Vitas Girdauskas pateikė pastabą dėl PFSA projekto 10.2 punkto, siūlydami, kad projektai
pagal šiame punkte nurodytą veiklą galėtų būti įgyvendinami ne tik integruotoje teritorijoje.
Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, buvo vienbalsiai pritarta Tarybos
nario Valdo Tumelio ir Tautvydo Šukio pateiktoms pastaboms.
NUTARTA. Pateikti VRM apibendrintas pastabas dėl priemonės Nr. 06.2.1-TID-R-511
„Vietinių kelių vystymas“ PFSA projekto.
5. SVARSTYTA. Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos priemonės Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo
sąlygų aprašo projekto derinimo.
Pranešėjas – posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas, informavo, kad šiuo klausimu bus
svarstomas Aplinkos ministerijos administruojamos priemonės Nr. 05.5.1-APVA-R-019
„Kraštovaizdžio apsauga“ PFSA projektas, kurį pateikė derinti VRM.
Tarybos narys Valdas Tumelis pateikė pastabą dėl PFSA projekto 11.4 punkte numatytos
veiklos formuluotės, pakeičiant ją į „bešeimininkių ir (arba) apleistų pastatų ir įrenginių
likvidavimas bei sutvarkymas“. Tarybos narys Tautvydas Šukys siūlė teikti pastabą dėl PFSA
projekto 36.3 punkto, numatant jame galimybę atlikti kartu bendrojo plano kraštovaizdžio dalies
koregavimo (keitimo) ir kraštovaizdžio darbų atlikimo pirkimo procedūras.
Posėdžio pirmininkas pakvietė Tarybos narius balsuoti. Buvo vienbalsiai pritarta Tarybos
nario Valdo Tumelio ir Tautvydo Šukio pateiktoms pastaboms.
NUTARTA. Pateikti VRM apibendrintas pastabas dėl priemonės 05.5.1-APVA-R-019
„Kraštovaizdžio apsauga“ PFSA projekto.
6. SVARSTYTA. Dėl regionų projektų planavimo 2014–2020 m. Europos Sąjungos
struktūrinių investicijų laikotarpiu.
Pranešėja – Skyriaus vyr. specialistė Agnė Norutė pristatė aktualią informaciją apie regionų
projektų planavimą 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių investicijų laikotarpiu. Pranešėja
informavo apie 2014–2020 m. numatomas įgyvendinti regionines priemones. Pagal specialistės A.
Norutės pateiktą informaciją, naujuoju 2014–2020 m. ES finansavimo laikotarpiu projektai bus
įgyvendinami pagal 22 Veiksmų programos priemones ir 1 Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos priemonę, kai 2007–2013 m. laikotarpiu Marijampolės regione projektai buvo
įgyvendinami tik pagal 16 priemonių. Nors priemonių padaugėjo, tačiau bendras lėšų limitas
Marijampolės regionui pagal visas priemones sumažėjo. Pagal šiuo metu turimus duomenis,
Marijampolės regionui numatoma skirti apie 48,85 mln. eurų ES fondų lėšų, t. y. 15 proc. mažiau nei
praeitu finansavimo laikotarpiu.
Pranešėja priminė, kad 2015 m. birželio 11 d. Tarybos posėdyje buvo nuspręsta kreiptis į
Veiksmų programos regionines priemones administruojančias ministerijas dėl informacijos apie
kriterijus, kuriais vadovaujantis buvo nustatyta lėšų dalis regionui (regiono limitas), pateikimo
Tarybai. Atsižvelgiant į Tarybos pageidavimą, buvo kreiptasi į atsakingas ministerijas ir gauta
informacija, kurią A. Norutė trumpai pristatė (pridedama, 4 priedas).
7. SVARSTYTA. Informacija apie Regioninės plėtros departamento veiklą, regiono plėtros
tarybų funkcijas ir jų atlikimui skirtą finansavimą.
Posėdžio pirmininkas klausimą pakvietė pristatyti posėdžio dalyvaujančią RPD prie VRM
direktoriaus pavaduotoją Rasą Daraškevičienę. Ji Tarybos nariams pateikė informaciją apie RPD
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prie VRM veiklą, regionų plėtros tarybų funkcijas ir jų atlikimui skirtą finansavimą (pridedama, 5
priedas). Tarybos narys Vidmantas Brazys pasiteiravo dėl Marijampolės regiono plėtros pirmininko
darbo užmokesčio dydžio. Direktoriaus pavaduotoja Rasa Daraškevičienė paaiškino, kad kiekvienu
atveju jis yra skirtingas, kadangi skaičiuojamas pagal darbo laiko apskaitos žiniaraštyje
deklaruojamas valandas, pritaikant regiono savivaldybių merų pareiginės algos vidurkį. Ji akcentavo,
kad šiuo metu atlyginimai regionų plėtros tarybų pirmininkams mokami iš RPD prie VRM šiems
metams patvirtintų asignavimų.
Tarybos narys Vidmantas Brazys pateikė klausimą dėl vėluojančio 2014–2020 metų Europos
Sąjungos struktūrinių fondų investicijų planavimo dokumentų derinimo ir tvirtinimo. Jis akcentavo,
kad šiuo metu iš planuojamų 23 finansinių priemonių pateikti derinimui tik 8 priemonių projektų
finansavimo sąlygų aprašų projektai. Direktoriaus pavaduotoja Rasa Daraškevičienė paaiškino, kad
RPD prie VRM nėra atsakingas už priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašų rengimą, derinimą
ir tvirtinimą, tai – ministerijų funkcijos.
Tarybos nariai išreiškė susirūpinimą dėl ilgai trunkančių ES struktūrinių fondų investicijų
planavimo dokumentų rengimo ir tvirtinimo ir pageidavo į Tarybos posėdį pakviesti į Lietuvos
Respublikos Vyriausybės kanclerį.
NUTARTA. Siekiant paspartinti su Europos Sąjungos investicijų planavimu susijusių
dokumentų rengimo ir derinimo eigą, raštu kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerį,
kviečiant jį į artimiausią regiono plėtros tarybos posėdį.
9. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
Pranešėjas – posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas informavo, kad buvo gautas Lietuvos
savivaldybių asociacijos 2015 m. liepos 30 d. raštas Nr. (5)-SD-517 „Dėl savivaldybių atstovų
delegacijoje ET VRVK“, kuriame prašoma apsvarstyti ir pateikti ne daugiau kaip tris kandidatūras į
atsilaisvinusią Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongreso (toliau – ET VRVK) nario vietą.
Posėdžio pirmininkas akcentavo, kad vienas iš keliamų reikalavimų kandidatūroms – turi būti
kandidatės (savivaldybių tarybų narės, kurios yra ir regionų plėtros tarybų narės). Kadangi Tarybos
sudėtyje moterų nėra, todėl nėra reikalavimus atitinkančių kandidatų ir jų Taryba neteiks.
Posėdžio pirmininkas Tarybos nariams siūlė aptarti priemonės „Komunalinių atliekų
tvarkymo infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo Marijampolės regione galimybes.
Kaip potencialus projekto vykdytojas atliekų tvarkymo srityje pasisakė UAB Marijampolės
apskrities atliekų tvarkymo centro (toliau – MAATC) direktorius Algirdas Bagušinskas. Buvo
pasiūlyta organizuoti MAATC ir savivaldybių atstovų susitikimus, siekiant aptarti esančias
problemas ir sužinoti poreikius, kad būtų galima tinkamai parengti paraišką pagal priemonę
„Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ ir įgyvendinti projektą, pateisinantį visų
savivaldybių lūkesčius.
Posėdžio metu buvo aptarta kito Tarybos posėdžio vieta. Nuspręsta jį organizuoti Kazlų
Rūdos savivaldybėje, konkretų adresą ir laiką patikslinant vėliau.
Posėdžio pirmininkas

Metas Ražinskas

Posėdžio sekretorė

Agnė Norutė

