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

2016 m. kovo 31 d. Nr. 51/8P-3
Marijampolė
Posėdis vyko 2016 m. kovo 30 d. Kalvarijoje.
Posėdžio pradžia – 10.00 val. Posėdžio pabaiga – 13.00 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 ir kt. (sąrašas pridedamas, priedas).
Posėdyje dalyvavo 10 Tarybos narių. Kvorumas yra.
Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas supažindino su posėdžio darbotvarkės projektu ir
informavo, kad atsižvelgiant į Švietimo ir mokslo ministerijos 2016 m. kovo 25 d. raštą Nr. SR-1269
„Dėl gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos
atviros prieigos centrų kūrimo“, siūloma darbotvarkę papildyti 7 klausimu „Dėl gamtos mokslų,
technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrų
kūrimo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę
01.1.1-CPVA-V-701“ (pranešėjas – dr. Vaidotas Viliūnas, Marijampolės kolegijos direktorius).
Tarybos nariai papildytai darbotvarkei pritarė visais balsais.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams pakeitimo.
2. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės
08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai
finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo.
3. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2010 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. TS-34 „Dėl
darbo grupės sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
4. Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės
paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių
mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“ projektų specialiųjų atrankos kriterijų nustatymo.
5. Dėl atstovo į Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinę bendradarbiavimo per sieną komisiją
skyrimo.
6. Dėl priemonės 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo
infrastruktūros plėtra“.
7. Dėl gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės
veiklos atviros prieigos centrų kūrimo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos priemonę 01.1.1-CPVA-V-701.
8. Kiti klausimai.
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1. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams pakeitimo.
Pranešėjas – Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius informavo, kad Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. D1-882 patvirtintas 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių
nuotekų sistemų tvarkymas“ (toliau – Priemonės) projektų finansavimo sąlygų aprašas. Atsižvelgiant
į tai, buvo parengtas Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams (toliau – MRPP),
patvirtinto Marijampolės regiono plėtros tarybos 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr. 51/8S-46
„Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams patvirtinimo”, pakeitimo projektas,
MRPP dalį „Priemonių planas“ papildant priemone 2.01.03.01. „Paviršinių nuotekų sistemų
tvarkymas“, o priemonę – projektu Nr. 2.01.03.01.01 „Marijampolės miesto paviršinių nuotekų
sistemų inventorizacija, rekonstrukcija ir plėtra“.
Atsižvelgiant į Kalvarijos, Šakių rajono ir Vilkaviškio rajono savivaldybių administracijų
raštais pateiktus prašymus, teikiamu svarstyti sprendimo projektu atlikti neesminiai MRPP
pakeitimai, koreguojant priemonės 1.03.02.01. „Socialinio būsto fondo plėtra“ projektų duomenis
beiištaisoma techninė klaida - pakeičiamas projekto „Turizmo trasų ir maršrutų (Šešupės vandens
trasos ir kt.) informacinės infrastruktūros plėtra“ Nr.1.02.01.01.02. į Nr. 2.01.02.01.01.
Atsižvelgiant į pateiktą informaciją, Marijampolės regiono plėtros tarybai teikiamas svarstyti
sprendimo projektas „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimo
Nr. 51/8S-46 „Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams patvirtinimo“
pakeitimo“. Klausimų ir pastabų pateiktam sprendimo projektui Tarybos nariai nepateikė.
Tarybos nariai balsavo 10 „už“ pateiktą sprendimo projektą.
NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-13 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos
2013 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. 51/8S-46 „Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–
2020 metams patvirtinimo“ pakeitimo“.
2. SVARSTYTA. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos priemonės 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ iš ES struktūrinių fondų
lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo.
Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius informavo, kad 2015 m. spalio 2 d. raštu Nr. 51/8D-34
buvo paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo pagal
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės
įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo
plėtra“ (toliau – Priemonė). Marijampolės regiono plėtros tarybai buvo pateikti penki projektiniai
pasiūlymai. Skyrius, vadovaudamasis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtinto
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893, 7 punktu
ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo
administravimo Regioninės plėtros departamente prie Vidaus reikalų ministerijos vidaus procedūrų
aprašu (toliau – Vidaus procedūrų aprašas), patvirtintu Regioninės plėtros departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos direktorės 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 51V-3, atliko pateiktų projektinių
pasiūlymų dėl regiono projektų įgyvendinimo vertinimą. Vertinimo metu nustatyta, kad visi
projektiniai pasiūlymai atitinka visus nustatytus reikalavimus ir gali būti įtraukiami į regiono
projektų sąrašą.
Atsižvelgiant į tai, buvo parengtas sprendimo projektas „Dėl 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova
su skurdu“ priemonę 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ iš ES struktūrinių fondų
lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“. Klausimų ir
pastabų pateiktam sprendimo projektui Tarybos nariai nepateikė.
Tarybos nariai balsavo 10 „už“ pateiktą sprendimo projektą.
NUTARTA: Priimti sprendimą Nr. 51/8S-14 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“
priemonę 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų
bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“.
3. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2010 m. spalio 26 d. sprendimo
Nr. TS-34 „Dėl darbo grupės sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
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Skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Norutė informavo, kad Lietuvos Respublikos
regioninės plėtros įstatymo 15 straipsnio 7 dalies 8 punktas nustato, kad regiono plėtros taryba gali
sudaryti darbo grupes ir jas įgalioti nagrinėti konkrečius regiono plėtros tarybos kompetencijai
priskirtus klausimus.
Marijampolės regiono plėtros tarybos 2010 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. TS-34 „Dėl
Darbo grupės sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“ buvo sudaryta Darbo grupė, koordinuojanti
Marijampolės regiono projektų planavimą (toliau – Darbo grupė), patvirtinant jos personalinę sudėtį.
Siekiant paspartinti Darbo grupės veiklos organizavimą, siūloma atsisakyti personalinės Darbo
grupės sudėties tvirtinimo Marijampolės regiono plėtros tarybos sprendimu. Pagal pridedamą
sprendimo projektą, kuriuo tvirtinamas Darbo grupės Darbo reglamentas, savivaldybių
administracijų atstovus (tikrąjį ir pakaitinį narį) raštu deleguoja savivaldybių administracijų
direktoriai, o Regioninės plėtros departamento Marijampolės apskrities skyriaus atstovus – skyriaus
vedėjas. Darbo grupės vadovas – Marijampolės apskrities skyriaus atstovas.
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją parengtas sprendimo projektas „Dėl
Marijampolės regiono plėtros tarybos 2010 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. TS-34 „Dėl darbo grupės
sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“. Klausimų ir pastabų pateiktam sprendimo
projektui Tarybos nariai nepateikė.
Tarybos nariai balsavo 10 „už“ pateiktą sprendimo projektą.
NUTARTA: Priimti sprendimą Nr. 51/8S-15 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos
2010 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. TS-34 „Dėl darbo grupės sudėties ir darbo reglamento
patvirtinimo“ pakeitimo“.
4. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės
„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms
į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos
paveldą, kraštovaizdį“ projektų specialiųjų atrankos kriterijų nustatymo.
Skyriaus vyriausioji specialistė Aistė Kazlauskienė informavo, kad vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 722 3.11 papunkčiu, regionų plėtros
tarybos yra atsakingos už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – Programa)
priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių,
įgyvendinamų regioninio planavimo būdu, projektų specialiųjų atrankos kriterijų, atitinkančių
regionų poreikius pagal regionų plėtros planus, nustatymą ir teikimą vadovaujančiajai institucijai
tvirtinti.
Vadovaujantis šio teisės akto 3.12 papunkčiu, Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus
reikalų ministerijos (toliau – RPD) yra atsakingas už Programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir
kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (toliau – Priemonė) veiklos sričių, įgyvendinamų regioninio
planavimo būdu, regionų plėtros tarybų sprendimų projektų dėl projektų specialiųjų atrankos
kriterijų, atitinkančių regionų poreikius pagal regionų plėtros planus, parengimą ir derinimą su
vadovaujančiąja institucija ir pateikimą regionų plėtros taryboms. Vadovaujantis šio teisės akto 1
punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija paskirta Programos vadovaujančiąja institucija.
Marijampolės regiono plėtros taryba 2015 m. liepos 24 d. posėdžio protokoliniu sprendimu
pritarė sprendimo projektui „Dėl Lietuvos Kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės
„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms
į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos
paveldą, kraštovaizdį“ projektų specialiųjų atrankos kriterijų nustatymo“. RPD 2015 m. liepos 27 d.
raštu Nr. 51D-391 „Dėl specialiųjų atrankos kriterijų“ Marijampolės regiono plėtros tarybos
sprendimo projektą dėl projektų specialiųjų atrankos kriterijų nustatymo pateikė Žemės ūkio
ministerijai derinti. Gavus pastabas, sprendimo projektas dėl specialiųjų kriterijų nustatymo buvo
derinamas su Žemės ūkio ministerija, kuri 2016 m. kovo 14 d. raštu Nr. 2D-1055 „Dėl pritarimo
specialiesiems projektų atrankos kriterijams“, informavo, kad Programos įgyvendinimo stebėsenos
komitetas 2016 m. sausio 25 d. posėdyje pritarė Priemonės veiklos sričių „Parama investicijoms į
visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos
paveldą, kraštovaizdį“ projektų specialiesiems atrankos kriterijams, jiems siūlomoms suteikti balų
reikšmėms ir siūlymui dėl mažiausio privalomo surinkti balų skaičiaus pagal pakoreguotą sprendimo
projektą dėl specialiųjų kriterijų nustatymo.
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Atsižvelgiant į tai, parengtas sprendimo projektas „Dėl Lietuvos Kaimo plėtros 2014–2020
metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos
sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į
kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ projektų specialiųjų atrankos kriterijų nustatymo“.
Klausimų ir pastabų pateiktam sprendimo projektui Tarybos nariai nepateikė.
Tarybos nariai balsavo 10 „už“ pateiktą sprendimo projektą.
NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-16 „Dėl Lietuvos Kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių
„Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo
kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ projektų specialiųjų atrankos kriterijų nustatymo“.
5. SVARSTYTA. Dėl atstovo į Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinę bendradarbiavimo per
sieną komisiją skyrimo.
Tarybos pirmininkas M. Ražinskas informavo, kad Vidaus reikalų ministerija 2016 m. kovo
2 d. raštu Nr. 1D-1333(22) „Dėl Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną
komisijos sudėties pakeitimo ir 17 posėdžio organizavimo“ (toliau – Raštas) kreipėsi į Marijampolės
regiono plėtros tarybą dėl atstovo į Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinę bendradarbiavimo per
sieną komisiją (toliau – Komisija) skyrimo. Komisijos posėdį numatoma surengti Lenkijoje 2016 m.
gegužės mėn.
Tarybos pirmininkas paprašė teikti kandidatūras atstovui į Komisiją. Buvo pasiūlyta viena
Tarybos pirmininko Meto Ražinsko kandidatūra.
8 Tarybos nariai balsavo „už“ pateiktą kandidatūrą, 1 susilaikė.
NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-17 „Dėl atstovo į Lietuvos ir Lenkijos
tarpvyriausybinę bendradarbiavimo per sieną komisiją skyrimo“.
6. SVARSTYTA. Dėl priemonės 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo
surinkimo infrastruktūros plėtra“.
UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ direktorius Algirdas Bagušinskas
pristatė esamą situaciją, apžvelgė šiuo metu žinomas priemonės 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių
atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygas (limitą regionui,
galimas veiklas), savivaldybių administracijų pateiktą informaciją apie jų poreikius pagal šią
priemonę ir paprašė Tarybos priimti principinį sprendimą, kas rengs paraišką(-as) pagal šią priemonę
Marijampolės regione.
Posėdyje dalyvavę UAB „Jostra“ atstovai pristatė priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008
„Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ finansavimo galimybes ir sąlygas, Lietuvos
biodujų asociacijos atstovai apžvelgė maisto atliekų panaudojimo galimybes Marijampolės regione.
Tarybos nariai diskutavo apie galimus priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo būdus. Tarybos nariai Vidmantas Brazys bei Valdas Tumelis
nurodė, kad Marijampolės savivaldybė pageidautų pati būti pareiškėju ir įgyvendinti projektą, kurio
vertė būtų nustatyta pagal Marijampolės savivaldybės turimų UAB „Marijampolės apskrities atliekų
tvarkymo centras“ akcijų skaičių.
Tarybos nariai pritarė, kad priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“
įgyvendinimas turėtų vykti atsižvelgiant į savivaldybių turimų akcijų kiekį UAB „Marijampolės
apskrities atliekų tvarkymo centras“.
NUTARTA. Priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“
įgyvendinimas turėtų vykti atsižvelgiant į savivaldybių turimų akcijų kiekį uždarojoje akcinėje
bendrovėje „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“.
7. SVARSTYTA. Dėl gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir
eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrų kūrimo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos priemonę 01.1.1-CPVA-V-701.
Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas informavo, kad Švietimo ir mokslo ministerija 2016
m. kovo 25 d. raštu Nr. SR-1269 „Dėl gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų
ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrų kūrimo“ kreipėsi į Marijampolės regiono plėtros
tarybą dėl gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos
atviros prieigos centro kūrimo Marijampolės regione, prašydama regiono plėtros tarybos nurodyti
savivaldybę ir siūlomas patalpas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir
eksperimentinės veiklos atviros prieigos centro kūrimui.
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Marijampolės kolegijos direktorius dr. Vaidotas Viliūnas pristatė gamtos mokslų,
technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centro
Marijampolės regione (toliau – Centras) steigimo idėją. Jis informavo, kad Marijampolės kolegijos
patalpose galėtų būti įrengtos laboratorijos neformaliajam ir formaliajam švietimui vykdyti, Centro
paslaugomis galėtų naudotis visos regiono savivaldybės.
Tarybos nariams kilo klausimų dėl Centro steigimo ir veiklos: iš kokių lėšų Centras būtų
steigiamas, kas įgyvendintų projektą, kokie būtų Centro išlaikymo ir jo veiklos kaštai, kuri
savivaldybė ir kaip galėtų naudotis Centro paslaugomis ir kita. Tarybos narių nuomone, šiuo metu
trūksta informacijos apie tokio centro steigimą ir išlaikymą.
NUTARTA:
1. Pritarti gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės
veiklos atviros prieigos centro Marijampolės regione steigimo idėjai, jį steigiant VšĮ Marijampolės
kolegijoje;
2. Kviesti Švietimo ir mokslo ministerijos atstovus į Tarybos posėdį pristatyti informaciją dėl
keliamų reikalavimų gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir
eksperimentinės veiklos atviros prieigos centro Marijampolės regione steigimui ir jo finansavimui.
8. SVARSTYTA. Kita informacija.
Kitą posėdį nutarta rengti Kazlų Rūdos savivaldybėje.

Posėdžio pirmininkas

Metas Ražinskas

Posėdžio sekretorė

Agnė Norutė

