REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
MARIJAMPOLĖS APSKRITIES SKYRIUS
MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 57-OJO POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2018 m. gruodžio 19 d. Nr. 51/8P-15
Marijampolė
Posėdis vyko 2018 m. gruodžio 12 d., posėdžių salėje, Vilkaviškio g. 2, Marijampolėje.
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 Ingrida Švabauskienė.
Dalyvavo: Tarybos nariai ir kt. (sąrašas pridedamas, priedas).
Posėdyje dalyvavo 14 Tarybos narių. Kvorumas yra.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr.
04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų
bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo;
2. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr.
05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių
valdymo tobulinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų
sąrašo pakeitimo;
3. Informacija apie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų Marijampolės
regiono projektų planavimą ir įgyvendinimą;
4. Informacija dėl LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui teikiamų siūlymų dėl
regione veikiančių kolegijų ir profesinio mokymo įstaigų pertvarkos, siekiant tobulinti jų tinklą, veiklos
kokybę ir finansavimą;
5. Informacija dėl investicijų skatinimo ir investicijoms galimų sklypų Marijampolės regione;
6. Kiti klausimai.
Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas supažindino su posėdžio darbotvarkės projektu, kuris buvo
siųstas prieš posėdį ir informavo, kad papildytas klausimo ,,Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų
bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo“ sprendimo projektas (pateiktas Tarybos
nariams susipažinti).
Už pasiūlytą darbotvarkę 14 Tarybos narių balsavo „už“ , 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“.
Posėdžio metu Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka paprašė sukeisti
darbotvarkės klausimus. Tarybos narys siūlė pirmuoju klausimu svartyti darbotvarkės klausimą Nr. 4
,,Informacija dėl LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui teikiamų siūlymų dėl regione
veikiančių kolegijų ir profesinio mokymo įstaigų pertvarkos, siekiant tobulinti jų tinklą, veiklos kokybę ir
finansavimą“. Tarybos nariai neprieštaravo.
1. SVARSTYTA. Informacija dėl LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui teikiamų
siūlymų dėl regione veikiančių kolegijų ir profesinio mokymo įstaigų pertvarkos, siekiant tobulinti jų tinklą,
veiklos kokybę ir finansavimą.
Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas informavo, kad buvo gautas Lietuvos Respublikos Seimo
Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto 2018 m. lapkričio 19 d. raštas ,,Dėl nuomonės ir pasiūlymų
pateikimo“, kuriuo prašoma regionų plėtros tarybos pateikti nuomonę ir pasiūlymus dėl apskričių teritorijose
veiklą vykdančių kolegijų ir profesinio mokymo įstaigų galimos pertvarkos, siekiant tobulinti jų tinklą, veiklos
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kokybę ir finansavimą bei didinti jų vaidmenį regionų plėtroje. Metas Ražinskas atkreipė dėmesį, kad Tarybos
raštais buvo kreiptasi į LR Vyriausybę ir Švietimo ir mokslo ministeriją prašant, kad Marijampolės kolegija
išliktų savarankiška aukštoji mokykla bei būtų užtikrintas Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio
skyriaus (toliau – Vilkaviškio skyrius) veiklos tęstinumas.
Marijampolės profesinio rengimo centro direktorius Gražvydas Juodišius teigė, kad Marijampolės
profesinio rengimo centras ieško sprendimų, kad išliktų Vilkaviškio skyrius. Pranešėjas teigė, jog Vilkaviškio
rajono savivaldybės verslo atstovai yra patenkinti absolventų parengimu bei pritaria nuostatai išsaugoti
Vilkaviškio skyrių. G. Juodišius teigė, kad Vilkaviškio skyriaus mokiniai yra iš nutolusių miestelių ir kaimų,
todėl jiems šiame padalinyje yra strategiškai patogu mokytis. Anot pranešėjo, panaikinus Vilkaviškio skyrių,
kiltų sunkumų, nes ne visi moksleiviai suinteresuoti vykti mokytis į Marijampolę.
Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka informavo, kad buvo susitikęs su
Vilkaviškio skyriaus vedėju ir Marijampolės profesinio rengimo centro direktoriumi siekiant aptarti
Vilkaviškio skyrius perspektyvas. Pranešėjas teigė, kad situacija tapo sudėtinga, kai buvo sustabdytas mokinių
priėmimas į Vilkaviškio skyrių. Vilkaviškio rajono savivaldybės mero nuomone, svarbu, kad Marijampolės
profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyrius išliktų, todėl ieškoma ir svarstomos įvairios galimybės ir
alternatyvos.
Tarybos narys Vidas Juozas Šalaševičius atkreipė dėmesį, kad visose Lietuvos mokymosi institucijose
mažėja mokinių skaičius. Anot pranešėjo, jei Vilkaviškio skyriuje moksleiviai nori mokytis, tai nereikia šio
skyriaus uždaryti. Vidas Juozas Šalaševičius siūlė Vilkaviškio skyriaus atstovams važinėti po mokyklas, kad
dar daugiau pritrauktų mokinių.
Viešosios įstaigos Nemuno euroregiono Marijampolės biuro atstovas Gintaras Skamaročius siūlė
Marijampolės profesinio rengimo centrui ir Marijampolės kolegijai glaudžiau bendradarbiauti.
Metas Ražinskas informavo kad buvo gautas Marijampolės profesinio rengimo centro raštas, kuriuo
informavo, kad nuo 2019 m. Marijampolės profesinio rengimo centras tampa viešąja įstaiga ir prašė, jog į
įstaigos tarybą būtų deleguojamas atstovas iš Tarybos. Tarybos pirmininkas į VšĮ Marijampolės profesinio
rengimo centro tarybą siūlė deleguoti Vidą Juozą Šalaševičių, kuris yra Marijampolės regiono plėtros tarybos
narys ir buvęs ilgametis Marijampolės profesinio rengimo centro direktorius, todėl turi reikalingos patirties ir
žinių.
Vilkaviškio rajono savivaldybės mero nuomone, atstovas į VšĮ Marijampolės profesinio rengimo
centro tarybą turėtų būti iš jo atstovaujamos savivaldybės, kadangi savivaldybėje yra Vilkaviškio skyrius. A.
Neiberka akcentavo, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai svarbu, kad kuo skubiau sužinoti
apie visus vyksiančius pokyčius. Todėl Algirdas Neiberka į VšĮ Marijampolės profesinio rengimo centro
tarybą siūlė deleguoti save arba Valdą Kamaitį.
Marijampolės profesinio rengimo centro direktorius G. Juodišius informavo, kad VšĮ Marijampolės
profesinio rengimo centro taryboje bus deleguoti 4 socialinių ir ekonominių partnerių atstovai. Pranešėjas
informavo, kad atstovai VšĮ Marijampolės profesinio rengimo centro tarybą turi atitikti specialųjį reikalavimą
– turėti ne mažesnę nei 1 metų veiklos, susijusios su profesiniu mokymu, specialistų rengimu, praktiniu
mokymu, darbuotojų atranka ir įdarbinimu, asmenų integravimusi į darbo rinką, patirtį. G. Juodišius užtikrino,
kad bus bendradarbiaujama su Marijampolės regiono savivaldybėmis, informuojant apie visus vykstančius
procesus.
Viešosios įstaigos Nemuno euroregiono Marijampolės biuro atstovas Gintaras Skamaročius siūlė
atsižvelgti į Vilkaviškio rajono mero Algirdo Neiberkos siūlymą, kadangi ši savivaldybė labiausiai
suinteresuota ir ieško galimybių išlaikyti Vilkaviškio skyrių. Šiai idėjai pritarė Kauno prekybos, pramonės ir
amatų rūmų Marijampolės filialo direktorius Evaldas Ulevičius.
Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas Ražinskas kreipėsi į Algirdą Neiberką, klausdamas ar jis ir
Valdas Kamaitis atitinka nustatytą specialųjį kriterijų. Vilkaviškio rajono savivaldybės meras atsakė, kad
savivaldybė bendradarbiauja su Vilkaviškio skyriumi, bendrauja su mokytojais ir mokiniais, bendradarbiauja
su darbo birža, priima sprendimus, vykdant savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi
pagal privalomojo švietimo programų užtikrinimą.
Šakių rajono meras Edgaras Pilypaitis siūlė renkantis kandidatą į VšĮ Marijampolės profesinio
rengimo centro tarybą atkreipti dėmesį į turimą asmens kompetenciją ir profesionalumą.
Marijampolės profesinio rengimo centro direktorius Gražvydas Juodišius ir Tarybos narys Vidas
Juozas Šalaševcius atkreipė dėmesį, kad pagrindinis reikalavimas, kurį turi atitikti Tarybos deleguotas atstovas
– būti regiono plėtros tarybos narys.
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Metas Ražinskas pasiteiravo, ar Tarybos nariai turi klausimų. Tarybos nariams nepateikus klausimų,
posėdžio pirmininkas siūlė pradėti balsavimą. Pranešėjas pasiūlė pirmiausia balsuoti už Vido Juozo
Šalaševčiaus kandidatūrą, o vėliau – už Algirdo Neiberkos.
Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti už Vidą Juozą Šalaševičių, 7 Tarybos nariai
balsavo „už“, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“.
Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti už Algirdą Neiberką, 5 Tarybos nariai balsavo
„už“, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“.
Nė vienas kandidatas nesurinko visų Tarybos narių balsų daugumos. Todėl Tarybos pirmininkas siūlė
balsuoti už daugiausiai balsų surinkusį kandidatą. Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti už
Vidą Juozą Šalaševičių, 9 Tarybos nariai balsavo „už“, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. Tarybos narių balsams
pasiskirsčius po lygiai, sprendžiamąjį balsą turi Tarybos posėdžio pirmininko balsas. Tarybos pirmininkui
balsavus už kandidatą Vidą Juozą Šalaševičių, jis deleguojamas į VšĮ Marijampolės profesinio rengimo centro
tarybą.
Posėdžio metu Tarybos nariai taip pat diskutavo dėl Marijampolės kolegijos ateities. Posėdžio
pirmininkas teigė, jog siekiant išlaikyti Marijampolės kolegijos kaip savarankiškos aukštosios mokyklos
išlikimą, jis yra lankęsis ir susitikęs su Švietimo ir mokslo ministerijos vadovybe.
Tarybos posėdyje Marijampolės kolegijos atstovai pristatė įstaigos parengtas Marijampolės kolegijos
kaitos strategines kryptis. Marijampolės kolegijos direktoriaus pavaduotojas ekonomikai ir infrastruktūrai l. e.
direktoriaus pareigas Romas Giedraitis akcentavo, kad Marijampolės kolegija – Marijampolės regiono aukštoji
mokykla, kurianti regionui socialinę ir ekonominę naudą. Svarbu tai, jog Marijampolės kolegijoje 80 proc.
studentų yra iš Marijampolės regiono bei 80 proc. absolventų, studijuojančių Marijampolės kolegijoje,
pasilieka gyventi šiame regione. Marijampolės kolegijos atstovas teigė, kad Marijampolės kolegijoje mažėja
studijuojančių skaičius, tačiau atkreipė dėmesį, kad mokinių skaičius mažėja visose Lietuvos švietimo
įstaigose. Todėl, anot pranešėjo, mokinių skaičiaus mažėjimas neturėtų būti svarbiausias faktorius, sprendžiant
apie įstaigos savarankiškumą. R. Giedraitis teigė, kad pirmiausia turi būti atsižvelgiama į mokymo įstaigos
reikšmingumą tam regionui, kuriame ji veikia. Marijampolės regionui labai svarbu, kad Marijampolės kolegija
išliktų savarankiška aukštąja mokykla, nes tai vienintelė regione esanti aukštojo mokslo įstaiga, tenkinanti
regiono gyventojų poreikius, užtikrinant aukštojo mokslo prieinamumą regiono gyventojams.
Romas Giedraitis atkreipė dėmesį, kad spaudoje ir Švietimo ir mokslo ministerijos atstovų
pasisakymuose akcentuojama klaidinanti informacija, kad Marijampolės kolegija vykdo nekokybiškas
studijas. Marijampolės kolegijos atstovas užtikrino, kad kolegijoje vykdomos tik akredituotos studijų
programos, kurias įvertino Lietuvos ir tarptautiniai ekspertai, patvirtino Studijų kokybės vertinimo centras.
Aptardamas finansinius klausimus, Romas Giedraitis teigė, kad Marijampolės kolegijoje buvo
įvykdyta valdymo struktūros reforma, optimizuoti kaštai. Pranešėjas teigė, kad parengtose Marijampolės
kolegijos kaitos strateginėse kryptyse numatyta, kaip dar optimizuoti valdymo struktūrą ir valdomą turtą, kad
kolegija galėtų vykdyti veiklą esant mažesniam studentų skaičiui. Romas Giedraitis informavo, kad 2018
metus Marijampolės kolegija baigia sėkmingai, be skolų.
Marijampolės kolegijos tarybos pirmininkė Snieguolė Matulienė informavo, kad Marijampolės
kolegijos taryba patvirtino kolegijos veiklos strategiją iki 2020 m. Taip pat informavo, kad paskelbtas viešas
konkursas Marijampolės kolegijos direktoriaus pareigoms užimti. Pranešėja teigė, kad Marijampolės kolegijos
taryba atrinkdama kolegijos direktorių pirmiausia atsižvelgs į bendruomenės ir akademinės tarybos
rekomendacijas bei į kandidato pateiktą artimiausių dvejų metų kolegijos veiklos viziją. Snieguolė Matulienė
teigė, kad atrinktasis kandidatas į Marijampolės kolegijos direktoriaus pareigas turi kolegiją vesti pažangos
link, įvertinant Marijampolės regiono plėtrą, poreikius ir gaires. Šiuo metu svarbiausias tikslas – Marijampolės
kolegijos, kaip savarankiškos aukštosios mokyklos išlikimas. Pranešėja akcentavo, kad svarbu, jog
Marijampolės regione išliktų aukštoji mokykla. Marijampolės kolegijos tarybos pirmininkė informavo, kad
šiuo metu kolegijoje įvykdyta valdymo struktūros reforma ir sutvarkyti finansiniai klausimai.
Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas Povilas Isoda pasiteiravo, kaip pasikeitė Marijampolės
kolegijos valdymo struktūra. Snieguolė Matulienė atsakė, jog buvo pertvarkyti žmogiškieji ištekliai, t. y.
apjungtos darbuotojų funkcijos. Pranešėja informavo, kad Marijampolės kolegijos taryba nenustato, kokia bus
kolegijos valdymo struktūra, tai nuspręs naujasis kolegijos direktorius.
Marijampolės kolegijos mokslo taikomosios veiklos tarybos pirmininkas Vytautas Šlapkauskas
atkreipė dėmesį, kad šiuo metu vyksta visų pramonės šakų skaitmenizacija, todėl po 10-15 m. įvyks didžiuliai
pokyčiai, tad reikės naujų studijų programų.
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Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas pasiteiravo Tarybos narių, ar jie pritaria Marijampolės kolegijos
ir Marijampolės profesinio rengimo centro pateiktiems siūlymams dėl kolegijų ir profesinio mokymo įstaigų
pertvarkos.
Viešosios įstaigos Nemuno euroregiono Marijampolės biuro atstovas Gintaras Skamaročius siūlė
Marijampolės kolegijos ir Marijampolės profesinio rengimo centro siųstas nuomones ir pasiūlymus dėl
kolegijų ir profesinio mokymo įstaigų pertvarkos papildyti Tarybos pastabomis ir siūlymais.
Tarybos nariai pritarė, kad LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui būtų išsiųsta
Marijampolės kolegijos ir Marijampolės profesinio rengimo centro pateikti pasiūlymai dėl kolegijų ir
profesinio mokymo įstaigų pertvarkos, papildant Tarybos pastabomis ir siūlymais.
NUTARTA:
1. Į VšĮ Marijampolės profesinio rengimo centro tarybą deleguoti Vidą Juozą Šalaševičių.
2. LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui išsiųsti Marijampolės kolegijos ir
Marijampolės profesinio rengimo centro pateiktus siūlymus dėl kolegijų ir profesinio mokymo įstaigų
pertvarkos, papildant Tarybos pastabomis ir siūlymais.
2. SVARSTYTA. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ iš ES struktūrinių fondų
lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo.
Pranešėja – Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad Taryba 2017 m. balandžio 13 d.
sprendimu Nr. 51/8S-8 patvirtino 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4
prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“
priemonės 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų
siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašą Nr. 04.5.1-TID-R-516-41 (toliau – Projektų
sąrašas). Iš viso į patvirtintą Projektų sąrašą įtraukti 5 regioniniai projektai.
Pranešėja informavo, kad vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 19.1 ir 20.2. papunkčių nuostatomis, regiono projektų
sąrašas gali būti keičiamas išbraukiant regiono projektus pareiškėjo prašymu nutraukus regiono projekto,
esančio regiono projektų sąraše, paraiškos vertinimą.
Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Pareiškėjas)
2018 m. lapkričio 29 d. raštu Nr. SA-10308 (10.112.) „Dėl projekto „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas
Marijampolėje savivaldybėje“ kreipėsi prašydama iš Projektų sąrašo išbraukti projektą ,,Pėsčiųjų ir dviračių
tako įrengimas Marijampolėje savivaldybėje“ (toliau – Projektas), kadangi Pareiškėjas atsiėmė Projekto
paraišką.
Marijampolės savivaldybės administracijos Investicijų ir verslo skatinimo skyriaus vedėjas Darius
Cinaitis teigė, kad Projekto paraiškos finansuoti projektą vertinimo metu nustatyti esminiai trūkumai, todėl
Pareiškėjas kreipėsi į VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrą su prašymu toliau paraiškos nevertinti ir
paraišką atsiimti. Pranešėjas informavo, kad parengtame techniniame projekte numatyta pėsčiųjų – dviračių
takų kapitalinio remonto veikla yra priskiriama netinkamų finansuoti išlaidų kategorijai, todėl atsižvelgiant į
priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ (toliau – Priemonė)
projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus, bus koreguojamas techninis projektas. D. Cinaitis teigė, kad
savivaldybė neturi galimybių skubiai atlikti techninio projekto korekcijos, tačiau gavus naują kvietimą, teiktų
atnaujintą projektinį pasiūlymą. J. Mitrulevičienė atkreipė dėmesį, kad kvietimas teikti projektinius
pasiūlymus pagal Priemonę šiuo metu negalioja. Atsižvelgiant į tai, Tarybos pirmininkas pasiūlė raštu kreiptis
į Susisiekimo ministeriją dėl sutikimo panaudoti nepanaudotą ES fondų lėšų limito dalį pagal Priemonę.
Susisiekimo ministerijai išreiškus sutikimą, būtų galima patikslinti kvietimą teikti projektinius pasiūlymus dėl
regiono projektų įgyvendinimo pagal Priemonę.
Atsižvelgiant į tai, Tarybai svarstyti teikiamas sprendimo projektas „Dėl 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių
energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų
rekonstrukcija ir plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono
projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo keičiamas Projektų sąrašas, išbraukiant Marijampolės
savivaldybės administracijos projektą „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Marijampolėje savivaldybėje“.
Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, 13 Tarybos narių balsavo „už“, 0 – „prieš“,
0 – „susilaikė“.
NUTARTA:
1. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-39 ,,Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2017 m. balandžio 13
d. sprendimo Nr. 51/8S-8 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4
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prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“
priemonės 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų
siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
2. Tarybos raštu kreiptis į Susisiekimo ministeriją dėl sutikimo panaudoti nepanaudotą ES fondų lėšų
limito dalį pagal Priemonę.
3. SVARSTYTA. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas
ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės
regiono projektų sąrašo pakeitimo.
Pranešėja – Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad Taryba 2016 m. birželio 28 d.
sprendimu Nr. 51/8S-20 patvirtino 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės
05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių
valdymo tobulinimas“ (toliau – Priemonė) iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti
Marijampolės regiono projektų sąrašą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41 (toliau – Projektų sąrašas). Į Projektų sąrašą
buvo įtraukti 5 Marijampolės regiono projektai. Projektų ES fondų lėšos – 5.472.329,80 Eur.
Pranešėja informavo, kad Marijampolės regionui ES lėšų suma tenkanti veikloms 11.1-11.4,
nurodytoms Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 9.1. papunktyje – 6.977.832,48 Eur, o veiklai 11.5
– 433.477,54 Eur. Vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų
projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 21 punkto nuostatomis, 2018 m. gegužės 8 d. buvo
kreiptasi į Aplinkos ministeriją, prašant leisti panaudoti nepanaudotą ES fondų lėšų limito dalį pagal Priemonę
ir skelbti papildomą kvietimą teikti projektinius pasiūlymus. Aplinkos ministerija 2018 m. birželio 4 d. raštu
Nr. (15-1)-D8-3004 „Dėl nepanaudotos limito dalies“ informavo, kad neprieštarauja nepanaudotų lėšų
panaudojimui. 2018 m. birželio 8 d. buvo paskelbtas papildomas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus dėl
regiono projektų įgyvendinimo (toliau – Projektinis pasiūlymas) pagal Priemonę, nustatant galutinę
Projektinių pasiūlymų pateikimo datą – 2018 m. spalio 1 d. Buvo pateikti 5 projektiniai pasiūlymai pagal
Priemonę, vienas iš jų – papildomam finansavimui gauti.
J. Mitrulevičienė informavo, kad Skyrius, vadovaudamasis Tvarkos aprašo 8 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) atliko projektinių pasiūlymų vertinimą ir patvirtino jų vertinimo išvadas. 3 projektiniai pasiūlymai
buvo Skyriaus įvertinti ir Tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. 51/8S-37 įtraukti į Projektų sąrašą,
2 projektiniai pasiūlymai įvertinti ir į Projektų sąrašą siūlomi įtraukti šiuo sprendimo projektu.
Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta ir vadovaujantis Tvarkos aprašo 19.1. ir 20.4. papunkčių
nuostatomis, parengtas sprendimo projektas „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. birželio 28 d.
sprendimo Nr. 51/8S-20 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5
prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės
05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių
valdymo tobulinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų
sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, 13 Tarybos narių balsavo „už“, 0 – „prieš“,
0 – „susilaikė“.
NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-40 ,,Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m.
birželio 28 d. sprendimo Nr. 51/8S-20 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“
priemonės 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir
plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės
regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
4. SVARSTYTA. Informacija apie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų
Marijampolės regiono projektų planavimą ir įgyvendinimą.
Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė apžvelgė 2014–2020 metų laikotarpio Europos Sąjungos fondų
regioninių projektų planavimą ir įgyvendinimą. Pranešėja teigė, kad remiantis ES struktūrinės paramos
kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenimis, Marijampolės regiono projektų
sąrašuose yra suplanuota 91 proc. 2014–2020 metų finansavimo laikotarpiui regiono projektams skirtų
Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų lėšų. Finansavimo sutartimis Marijampolės regiono projektams skirta
73 proc. ES fondų lėšų, iš kurių projektams išmokėta 20 proc. Jurgita Mitrulevičienė atkreipė dėmesį, kad
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finansavimo sutartimis Kalvarijos savivaldybės administracijos įgyvendinamiems projektams skirta
daugiausiai, t. y. 87 proc. ES fondų lėšų lyginant su į regiono projektų sąrašus įtrauktomis regiono projektų
vertėmis, o mažiausiai – Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos įgyvendinamiems projektams (t. y. 64
proc. ES fondų lėšų). Pranešėja atkreipė, kad šiuo metu galioja tik du kvietimai teikti projektinius pasiūlymus
pagal priemones Nr. 04.5.1-TID-R-518 ,,Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko
atnaujinimas“ ir Nr. 06.2.1-TID-R-511 ,,Vietinių kelių vystymas“.
5. SVARSTYTA. Informacija dėl investicijų skatinimo ir investicijoms galimų sklypų Marijampolės
regione.
Kalvarijos savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Vida
Tumelienė teigė, jog jos atstovaujamojoje savivaldybėje yra du investicijoms galimi sklypai. Vienas iš jų yra
privatus sklypas, esantis Jungėnų k., kurio plotas – 90 arų. V. Tumelienė informavo, kad šiame sklype yra
elektra, pastatai, netoli eina geležinkelis ir tarptautinis greitkelis ,,Via Baltica“, sklypas yra netoli Lenkijos, t.
y. anot pranešėjos, viskas, ko reikia investuotojui.
Kalvarijos savivaldybės administracijos atstovė teigė, kad kitas sklypas yra strategiškai geroje vietoje
– kelio Alytus-Suvalkai sankryžoje. Šio sklypo dydis – 70 arų. Netoli šio sklypo eina elektra, vandentiekis ir
nuotekos. Pranešėja teigė, jog esant galimybei Kalvarijos savivaldybė numato pilnai įrengti šio sklypo
infrastruktūrą.
Šakių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Bernardinas Petras Vainius teigė, kad Šakių rajono
savivaldybėje yra vienas suformuotas žemės sklypas – pramoninė ekonominė zona (toliau – PEZ), kuri yra
miesto teritorijos pakraštyje. Pranešėjas informavo, kad savivaldybė PEZ padalijo į tris žemės sklypus.
Bernardinas Petras Vainius užsiminė, kad kitais metais viename žemės sklype investuotojas pradės vykdyti
savo veiklą. Pranešėjas teigė, kad Šakių rajono savivaldybės administracija PEZ savo lėšomis sutvarkė lietaus
ir paviršinių nuotekų tinklus bei planuoja atvesti vandentiekį. Šakių rajono savivaldybės administracijos
atstovas teigė, kad savivaldybė, siekdama pritraukti investuotojus į PEZ, yra pasiruošusi investuoti į šios
teritorijos vystymą.
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio
skyriaus vyr. specialistė Jurga Grigaliūnaitė teigė, kad jos atstovaujamojoje savivaldybėje yra daug laisvų
teritorijų, tačiau viena iš prioritetinių teritorijų yra Vilkaviškio mieste, kurioje baigiami suformuoti žemės
sklypai. Šios teritorijos plotas – 22 hektarai. Anot pranešėjos, esant poreikiui šie žemės sklypai gali būti
apjungiami. Jurga Grigaliūnaite teigė, kad šalia šios teritorijos eina elektra ir dujotiekis. Pranešėja teigė, kad
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija artimiausiu metu prie šios teritorijos yra numačiusi investicijas
į susisiekimo infrastruktūrą, t. y. įrengs privažiavimą prie šios teritorijos.
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos atstovė teigė, kad Vilkaviškio mieste yra ir daugiau
laisvų teritorijų, tačiau jos nedidelės, apie du hektarus. J. Grigaliūnaitė teigė, kad šiose teritorijose reikalinga
išplėtoti visą infrastruktūrą bei trūksta susisiekimo infrastruktūros. Anot pranešėjos, esant poreikiui
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija investuotų į susisiekimo infrastruktūrą, kad būtų galimybė
privažiuoti prie šių teritorijų.
Jurga Grigaliūnaitė teigė, jog Kybartuose yra daug laisvų teritorijų, tačiau problema, kad šios
teritorijos nesuformuotos. Pranešėja teigė, kad kai kurios teritorijos atitinka Vilkaviškio rajono savivaldybės
bendrojo plano nuostatas, tačiau jos nėra pakankamo dydžio. Tačiau, anot Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos atstovės, tai patraukli vieta investuotojams, nes netoli eina geležinkelis ir keliai, t. y. geras
susisiekimas.
Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas Povilas Isoda teigė, kad jo atstovaujama savivaldybė
visas investicijas sutelkusi Marijampolės LEZ investuotojui prisiimtiems įsipareigojimams įgyvendinti.
Pranešėjas informavo, kad šiuo metu Marijampolės savivaldybės administracija neketina investuoti į kitų
teritorijų vystymą.
6. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
Sekantis Tarybos posėdis vyks Marijampolės profesinio rengimo centre.
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