REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
MARIJAMPOLĖS APSKRITIES SKYRIUS
MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 60-OJO POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2019 m. kovo 1 d. Nr. 51/8P-3
Marijampolė
Posėdis vyko 2019 m. vasario 27 d., III a. posėdžių salėje, Vytauto g. 28, Marijampolėje.
Posėdžio pradžia – 10.00 val. Posėdžio pabaiga – 12.30 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 13 Tarybos narių. Kvorumas yra.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl atstovo į Aplinkos ministerijos steigiamą priežiūros komitetą dėl vandentvarkos sektoriaus
pertvarkos modelio nustatymo delegavimo;
2. Informacija dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kuruojamų regioninių priemonių
papildomų lėšų ir veiklos lėšų rezervo;
3. Kiti klausimai.
Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas supažindino su posėdžio darbotvarkės projektu ir informavo,
kad buvo gautas Tarybos nario Gintaro Skamaročiaus parengtas aiškinamasis raštas ir sprendimo projektas dėl
papildomo klausimo „Dėl Sūduvos krašto antro savivaldos lygmens“ įtraukimo į posėdžio darbotvarkę.
Tarybos narių sutikimu buvo balsuota už darbotvarkę, papildytą klausimu „Dėl Sūduvos krašto antro
savivaldos lygmens“.
Už pasiūlytą darbotvarkę 13 Tarybos narių balsavo „už“ , 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“.
Posėdžio metu Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas siūlė sukeisti darbotvarkės klausimus. Tarybos
pirmininkas siūlė pirmuoju klausimu svartyti darbotvarkės klausimą Nr. 2. ,,Informacija dėl Švietimo, mokslo
ir sporto ministerijos kuruojamų regioninių priemonių papildomų lėšų ir veiklos lėšų rezervo“. Tarybos nariai
neprieštaravo.
1. SVARSTYTA. Informacija dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kuruojamų regioninių
priemonių papildomų lėšų ir veiklos lėšų rezervo.
Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas informavo, kad buvo gautas Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos raštas, prašant papildomo finansavimo projektui „Pilviškių „Santakos“ gimnazijos
ikimokyklinio ugdymo pastato modernizavimas“, kuris įgyvendinamas pagal priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R705 priemonės „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“. Atsižvelgiant į tai,
Tarybos raštu buvo kreiptasi į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją. Metas Ražinskas informavo, kad buvo
gautas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – ŠMSM) 2019 m. vasario 15 d. raštas Nr. SR-600 ,,Dėl
papildomų lėšų skyrimo ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kuruojamų regioninių
priemonių veiklos lėšų rezervo planavimo“ (toliau – Raštas), kurio informuojama apie ŠMSM
administruojamų 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonių 09.1.3CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“, 09.1.3-CPVA-R-724
„Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ ir 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros
tobulinimas“ veiklos lėšų rezervą. Metas Ražinskas informavo, kad 2019 vasario 20 d. vyko Darbo grupės,
koordinuojančios regiono projektų planavimą (toliau – Darbo grupė), posėdis, kuriame buvo aptariamos
veiklos lėšų rezervo panaudojimo galimybės.
Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad Darbo grupės posėdyje nutarta:
1.
Teikti siūlymus Tarybai ŠMSM trijų priemonių veiklos lėšų rezervą – 379 699,87 Eur paskirstyti
pagal poreikį:
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1.1. Pagal priemonę 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo
didinimas“ įgyvendinamiems projektams:
1.1.1. ,,Pilviškių „Santakos“ gimnazijos ikimokyklinio ugdymo pastato modernizavimas“ numatant
179 000 Eur Europos Sąjungos fondų lėšų;
1.1.2. ,,Ikimokyklinio ugdymo paslaugų plėtra Kazlų Rūdoje“ numatant 120 000 Eur Europos
Sąjungos fondų lėšų;
1.2. Pagal priemonę CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“
įgyvendinamam projektui ,,Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Šakių mieste“ numatant 53 000
Eur Europos Sąjungos fondų lėšų;
1.3. Pagal priemonę 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ įgyvendinamam
projektui „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ numatant 27 699,87 Eur Europos Sąjungos fondų lėšų;
2.
Teikiant atsakymą ŠMSM dėl lėšų rezervo planavimo, informuoti, kad, esant galimybėms ir (ar)
sutaupymams kituose regionuose, Marijampolės regionui būtų skirtos papildomos ES fondų lėšos, nes
Marijampolės savivaldybės administracijai yra poreikis įgyvendinti naują projektą pagal priemonę 09.1.3CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“, todėl papildomų ES fondų
lėšų poreikis viršija ŠMSM Marijampolės regionui nustatytas preliminarias rezervo lėšas.
Tarybos nariai pritarė Darbo grupės pateiktiems siūlymams.
NUTARTA:
1.
Teikti siūlymus ŠMSM visų trijų regioninių priemonių veiklos lėšų rezervą – 379 699,87 Eur
paskirstyti pagal poreikį:
1.1. Pagal priemonę 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo
didinimas“ įgyvendinamiems projektams:
1.1.1. ,,Pilviškių „Santakos“ gimnazijos ikimokyklinio ugdymo pastato modernizavimas“ numatant
179 000 Eur Europos Sąjungos fondų lėšų;
1.1.2. ,,Ikimokyklinio ugdymo paslaugų plėtra Kazlų Rūdoje“ numatant 120 000 Eur Europos
Sąjungos fondų lėšų;
1.2. Pagal priemonę CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“
įgyvendinamam projektui ,,Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Šakių mieste“ numatant 53 000
Eur Europos Sąjungos fondų lėšų;
1.3. Pagal priemonę 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ įgyvendinamam
projektui „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ numatant 27 699,87 Eur Europos Sąjungos fondų lėšų;
2.
Informuoti ŠMSM kad, esant galimybėms ir (ar) sutaupymams kituose regionuose,
Marijampolės regionui būtų skirtos papildomos ES fondų lėšos.
2. SVARSTYTA. Dėl atstovo į Aplinkos ministerijos steigiamą priežiūros komitetą dėl vandentvarkos
sektoriaus pertvarkos modelio nustatymo delegavimo.
Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas informavo, kad Aplinkos ministerija 2019 m. vasario 14 d. raštu
Nr. (10)-D8-616 „Dėl vandentvarkos sektoriaus pertvarkos modelio nustatymo paslaugų pirkimo priežiūros
komiteto steigimo“ kreipėsi į Tarybą, prašydama pasiūlyti vieną atstovą (prireikus – nurodyti pavaduojantį
asmenį), kuris galėtų būti deleguojamas į Aplinkos ministerijos steigiamą priežiūros komitetą dėl
vandentvarkos sektoriaus pertvarkos modelio nustatymo.
Tarybos posėdyje dalyvavusi Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos politikos grupės vyresnioji
patarėja Agnė Kniežaitė-Gofmanė informavo, kad Aplinkos ministerija, siekdama įgyvendinti Vyriausybės
programos prioritetinę priemonę Nr. 1.5.2. ,,Darbas. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio
sustambinimas, siekiant didesnio veiklos efektyvumo ir paslaugų kainos ir kokybės suvienodinimo“ vykdo
paslaugos „vandentvarkos sektoriaus pertvarkos modelio nustatymo paslaugų pirkimas“ pirkimą. Pranešėja
teigė, kad pertvarkos modelio tikslas – parengti vandens paslaugų sektoriaus pertvarkos (stambinimo) modelį,
siekiant veiklos efektyvumo (mažinti veiklos sąnaudas, keisti sąnaudų struktūrą, visiškai įgyvendinti sąnaudų
susigrąžinimo principą, mažinti paslaugų kainų netolygumus savivaldybėse, gerinti paslaugų kokybę,
prieinamumą) ir valstybės nustatytų tikslų įgyvendinimo. Paslaugų suteikimo terminas 6 mėnesiai nuo
paslaugų teikimo sutarties pasirašymo dienos. Šiuo metu baigiamos paslaugų pirkimo procedūros, o paslaugų
teikimo sutartį planuojama pasirašyti iki kovo mėn. vidurio.
Aplinkos ministerijos atstovė informavo, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
sektoriaus pertvarkos vykdymą paskatino paslaugų kainų skirtumai savivaldybėse bei reikalingi pokyčiai,
susiję su vandens tiekimo įmonių sąnaudų struktūra. Posėdžio metu Agnė Kniežaitė-Gofmanė įvardijo
pagrindines iškilusias problemas vandentvarkos sektoriuje: didžiuliai paslaugų kainų, kokybės ir prieinamumo
skirtumai savivaldybėse, investicijų poreikis vandentvarkos sektoriuje (apie 3,5 mlrd. Eur), sektorius
priklausomas nuo subsidijų bei didžioji dalis mažųjų viešųjų tiekėjų dirba nuostolingai, yra finansiškai

3
nepajėgūs vykdyti plėtrą ar rekonstrukciją. Pranešėja teigė, kad siekiant išspręsti susidariusias problemas
ketinama stambinti vandens įmones ir konsoliduoti paslaugas. Pranešėja informavo, kad Aplinkos ministerija
planuoja įgyvendinti projektą ,,Vandentvarkos sektoriaus pertvarkos modelio nustatymas“ (toliau – Projektas),
kurio tikslas – parengti Lietuvos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo
planą, apimantį įmonių veiklos analizę, vandentvarkos sektoriaus pertvarkos modelio nustatymą ir parengimą.
Agnė Kniežaitė-Gofmanė teigė, kad siekiant į Projekto rengimą ir derinimą įtraukti skirtingų institucijų
atstovus, Aplinkos ministerija steigs patariamojo pobūdžio priežiūros komitetą, kuriame institucijų atstovai
galės stebėti paslaugų pirkimo sutarties vykdymą, teikti rekomendacijas tarpinėms ir galutinei ataskaitoms,
rengiant rekomendacijų įgyvendinimo planą. Pranešėja ragino bendradarbiauti, siekiant nustatanti
vandentvarkos sektoriaus pertvarkos modelį. Kniežaitė-Gofmanė kreipėsi į Tarybą, prašydama pasiūlyti
atstovą, kuris galėtų būti deleguojamas į Aplinkos ministerijos steigiamą priežiūros komitetą dėl
vandentvarkos sektoriaus pertvarkos modelio nustatymo.
Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas teigė, kad kyla daug neaiškumų. Pranešėjas teigė, kad vandens
įmonės yra steigtos savivaldybių tarybų, tai jų valdomas turtas. Metas Ražinskas teigė, kad pagal Vietos
savivaldos įstatymą savivaldybių institucijos atsakingos už geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą.
Savivaldybių tarybos nustato kainas už paslaugų teikimą. Metas Ražinskas teigė, kad dabar yra netinkamas
laikas deleguoti atstovą į priežiūros komitetą, nes šių metų kovo mėnesį vyks savivaldybių tarybų rinkimai,
todėl pasikeis Tarybos sudėtis.
Viešosios įstaigos Nemuno euroregiono Marijampolės biuro atstovas Gintaras Skamaročius atkreipė
dėmesį, kad Aplinkos ministerija vykdydama paslaugos „vandentvarkos sektoriaus pertvarkos modelio
nustatymo paslaugų pirkimas“ pirkimą jau yra numačiusi rezultatą, kuris turi būti pasiektas. Anot pranešėjo,
Aplinkos ministerija pirmiausiai turėjo kreiptis į visas suinteresuotas puses ir tik joms pritarus vykdyti pirkimą.
Gintaras Skamaročius teigė, kad stambinant vandens įmones, mažosios įmonės bus iškeliamos iš mažesnių
regionų, todėl šiuose regionuose bus mažiau surenkama mokesčių ir bus mažiau gerai apmokamų darbo vietų.
Pranešėjas siūlo nepritarti tokiai vandentvarkos sektoriaus pertvarkai. Anot Gintaro Skamaročiaus, jei
mažosioms vandens paslaugų teikimo įmonėms reikalinga kooperuotis, tai tik regioniniu mastu, nes tik taip
pavyktų bendradarbiauti ir susitarti.
Aplinkos ministerijos atstovė teigė, kad dar niekas nenuspęsta dėl vandentvarkos sektoriaus pertvarkos
modelio. Pranešėjos teigimu, suinteresuotos institucijos įtraukiamos į vandens paslaugų sektoriaus pertvarkos
modelio nustatymo procesą, kuris dar tik prasideda. Agnė Kniežaitė-Gofmanė teigė, kad suinteresuotos pusės
gali teikti siūlymus dėl vandens paslaugų sektoriaus pertvarkos. Anot pranešėjos, reikia bendradarbiauti, norint
priimti tinkamus sprendimus.
Šakių mero pavaduotojas Bernardinas Petras Vainius teigė, kad pažeidžiami demokratijos principai.
Norint pradėti kažkokias pertvarkas ar iniciatyvas pirmiausiai reikia informuoti savivaldybes, pateikiant savo
siūlymus ir argumentus. Savivaldybės apsvarsčiusios siūlymus nuspręstų, pritaria tam ar ne. Pranešėjas teigė,
kad vandens įmonių stambinimas nėra racionalus sprendimas.
Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Valdas Tumelis teigė, kad
institucijų iškėlimas iš mažesnių regionų nėra geroji patirtis. Pranešėjas teigė, kad sujungus įmones nepadidės
investicijos, nebus finansinio rezultato.
Tarybos pirmininkas taip pat teigė, kad nepritaria vandens įmonių sustambinimui, teigdamas, kad tokie
veiksmai primena nacionalizaciją.
Kazlų Rūdos meras Vytautas Kanevičius teigė, kad idėja stambinti vandens įmones nėra nauja.
Pranešėjas teigė, kad nepritaria idėjai stambinti vandens įmones. Taip pat Vytautas Kanevičius teigė, kad
vykdant tokį vandentvarkos sektoriaus pertvarkos modelį reikia pakeisti Vietos savivaldos įstatymą, atsisakant
nuostatos, kad savivaldybės privalo organizuoti geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą.
Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas Povilas Isoda teigė, kad kokybiškesnių geriamojo
vandens paslaugų teikimą užtikrintų papildomos investicijos į vandens sektorių, tačiau valdymo modelio
keitimas savaime negarantuotų kokybiškesnių paslaugų, nes neišspręstų problemų atsiradimą lemiančių
priežasčių.
Aplinkos ministerijos atstovė Agnė Kniežaitė-Gofmanė atsakė, kad Projekto metu bus surinkti visi
finansiniai ir ekonominiai rodikliai bei detaliai ištirta kiekvienos savivaldybės situacija, siekiant nustatyti
optimaliausias alternatyvas bei priimti geriausius sprendimus. Pranešėja teigė, kad jau dabar reikia galvoti,
kaip pačios įmonės būtų pajėgios save išsilaikyti. Tačiau dar kol kas nėra pasirinkta alternatyva, kaip tai
padaryti, todėl samdomi ekspertai analizei atlikti. Aplinkos ministerijos atstovė teigė, kad savivaldybės ir
vandens įmonės susiduria su problemomis, nes kainos didelės, todėl nėra investicijų plėtrai, prastėja paslaugų
kokybė. Aplinkos ministerijos atstovė teigė, kad priežiūros komiteto veikla – dalyvauti modelio rengimo
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procese. Nedalyvaujant priežiūros komiteto veikloje suinteresuotos pusės neturės informacijos apie vykdomą
Projektą bei pasirenkamas alternatyvas.
Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka, teigė, kad siekiant kaimo vietovėse
centralizuotai teikti vandenį ir nuotekas reikia daug investicijų, kurių savivaldybės neturi. Šiam pasisakymui
pritarė ir kiti Tarybos nariai. Algirdas Neiberka teigė, kad tik savivaldybės žino savo teritorijos vandentvarkos
sektoriaus realią situaciją bei kylančias problemas.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo direktorius Evaldas Ulevičius teigė,
kad Aplinkos ministerija elgiasi nekorektiškai, nes projektas jau vyksta, skirtos tam lėšos. Anot pranešėjo,
asmens delegavimas į priežiūros komitetą suteiks tik politinį pritarimą dėl vandentvarkos sektoriaus pertvarkos
modelio diegimo. Todėl pranešėjas siūlo nedeleguoti atstovo į priežiūros komitetą.
Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas Povilas Isoda siūlė skirti atstovą į priežiūros komitetą,
siekiant gauti informaciją apie vykdomą Projektą. Pranešėjas siūlė į priežiūros komitetą deleguoti
Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Valdą Tumelį.
Kalvarijos savivaldybės meras Vincas Plikaitis, teigė, kad praeitais metais jo atstovaujama savivaldybė
įgyvendino du geriamojo vandens gerinimo projektus. Investuotos savivaldybės biudžeto bei Europos
Sąjungos struktūrinės paramos lėšos. Pranešėjas pasiteiravo, ar bus perimti šių projektų įsipareigojimai, jei bus
stambinamos vandens įmones. Aplinkos ministerijos atstovė atsakė, kad projektų įsipareigojimai būtų perimti.
Lietuvos verslo konfederacijos atstovas Vaidas Šalaševičius pasiteiravo, ar Aplinkos ministerija dėl
vandentvarkos sektoriaus pertvarkos derino su Vidaus reikalų ministerija, kuri atsako už regioninę politiką.
Aplinkos ministerijos atstovė teigė, kad Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
prašoma skirti atstovą į priežiūros komitetą, kuris dalyvaus Projekto rengimo procese.
Viešosios įstaigos Nemuno euroregiono Marijampolės biuro direktorius Gintaras Skamaročius teigė,
kad šių metų gegužės mėnesį vyks Respublikos Prezidento rinkimai po kurių Vyriausybė turės gražinti
įgaliojimus išrinktam prezidentui, todėl gali keistis Vyriausybės programa. Pranešėjas pritaria, kad reikia
atlikti finansinių ir ekonominių rodiklių analizę. Gintaras Skamaročius teigė, kad jei bus deleguojamas asmuo
į priežiūros komitetą, tai bus prisiimta dalis politinės atsakomybės bei bus pritarta šiam neteisingam žingsniui.
Todėl siūlo pirmiausia balsuoti, ar pritarti Vyriausybės siūlymui dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo sektoriaus pertvarkos, o tik tada spęsti, ar deleguoti atstovą į priežiūros komitetą.
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narys Justinas Kazla atkreipė dėmesį, kad Valstybinė kainų ir
energetikos kontrolės komisija nustato vandens teikimo paslaugų kainą. Pranešėjas teigė, kad jo atstovaujama
savivaldybė norėjo nustatyti mažesnę paslaugų kainą, tačiau Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės
komisija nesutiko. Aplinkos ministerijos atstovė paaiškino, kad į paslaugų kainą turi būti įskaičiuotos visos
patiriamos sąnaudos.
Šakių mero pavaduotojas Bernardinas Petras Vainius siūlė į priežiūros komitetą siųsti ne atstovą, nes
savivaldybės nepritaria planuojamiems vandens paslaugų sektoriaus pakeitimams, o tik stebėtoją, kad būtų
žinoma komitete svarstoma informacija.
Tarybos pirmininkas metas Ražinskas taip pat siūlė į priežiūros komitetą deleguoti Marijampolės
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Valdą Tumelį.
Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, ar skirti atstovą į priežiūros komitetą, 10
Tarybos narių balsavo „už“, 1 – „prieš“, 2 – „susilaikė“.
Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas pasiūlė Tarybos nariams balsuoti už pateiktą Marijampolės
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Valdo Tumelio kandidatūrą. 12 Tarybos narių balsavo
„už“ , 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“.
Tarybos pirmininkas kvietė Tarybos narius siūlyti kandidatus, kas galėtų būti pakaitiniu nariu į
priežiūros komitetą. Pakaitiniu atstovu į priežiūros komitetą pasiūlytas Viešosios įstaigos Nemuno euroregiono
Marijampolės biuro direktorius Gintaras Skamaročius.
Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas pasiūlė Tarybos nariams balsuoti už pateiktą Viešosios įstaigos
Nemuno euroregiono Marijampolės biuro direktoriaus Gintaro Skamaročiaus kandidatūrą. 11 Tarybos narių
balsavo „už“ , 0 – „prieš“, 1 – „susilaikė“.
Tarybos nariai siūlė informuoti Aplinkos ministeriją, kad Taryba nepritaria vandentvarkos sektoriaus
pertvarkos (stambinimo) modeliui. Be to, savivaldybės nebuvo informuotos apie vandentvarkos sektoriaus
pertvarkos pradėjimą ir savivaldybės šiai pertvarkai nėra pritarusios.
NUTARTA:
1.
Deleguoti į Aplinkos ministerijos steigiamą priežiūros komitetą dėl vandentvarkos sektoriaus
pertvarkos modelio nustatymo tikruoju nariu Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotoją Valdą Tumelį, o pakaitiniu – Viešosios įstaigos Nemuno euroregiono Marijampolės biuro
direktorių Gintarą Skamaročių.
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2.
Kreipti į Aplinkos ministeriją, informuojant, kad Taryba nepritaria vandentvarkos sektoriaus
pertvarkos (stambinimo) modeliui. Be to, savivaldybės nebuvo informuotos apie vandentvarkos sektoriaus
pertvarkos pradėjimą ir savivaldybės šiai pertvarkai nėra pritarusios.
3.
SVARSTYTA. Dėl Sūduvos krašto antro savivaldos lygmens.
Viešosios įstaigos Nemuno euroregiono Marijampolės biuro atstovas Gintaras Skamaročius Tarybai
siūlė:
1.
kreiptis į Lietuvos Respublikos Seimą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybę prašant pradėti antro
savivaldos lygmens įteisinimo procesą visoje Lietuvoje arba bandomuoju (pilotiniu) pasirenkant tik Sūduvos
kraštą (regioną) etnografiniu pagrindu, jo sostine numatant Marijampolės miestą.
2.
kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę prašant Europos Sąjungos 2021-2027 metų
finansinio laikotarpio paramą Lietuvoje labiau decentralizuoti ir apie 40 procentų jos lėšų skirti kraštų
(regionų) poreikiams bei atsakomybėms įgyvendinti, atitinkamai skiriant ir Valstybės kasmetinio biudžeto lėšų
dalį.
Kalvarijos savivaldybės meras Vincas Plikaitis teigė, kad teisingi Gintaro Skamaročiaus siūlymai ir
jiems pritaria.
Kazlų Rūdos savivaldybės meras Vytautas Kanevičius teigė, kad buvo priimtas blogas sprendimas
panaikinti apskričių viršininkų administracijas. Pranešėjas teigė, kad ir kitos savivaldybės turi siūlyti įteisinti
antrą savivaldos lygmenį, kad būtų priimamas sprendimas aukštesniame lygmenyje.
Metas Ražinskas teigė, kad jam dalyvaujant ,,Baltosios knygos“ rengime nacionalinio lygmens
atstovai užsimindavo, kad regionų plėtros tarybos turėtų būti institucijos, turinčios juridinį statusą, anspaudą
bei savo personalą.
Lietuvos verslo konfederacijos atstovas Vaidas Šalaševičius teigė, kad sutinka, jog regionams ir
savivaldai reikia suteikti daugiau galių. Pranešėjas teigė, kad taip pat pritaria siūlymui, jog Tarybai turėtų butų
suteiktas juridinis statusas bei perduota daugiau funkcijų. Šiai idėjai taip pat pritarė Marijampolės savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojas Valdas Tumelis.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo direktorius Evaldas Ulevičius atkreipė
dėmesį, kad Sūduvos regionas etnografiniu pagrindu nesutampa su Marijampolės apskrities teritorijos ribomis.
Todėl šis pasiūlymas yra nekorektiškas. Taip pat teigė, kad sprendimo projekte ,,Dėl Sūduvos krašto antro
savivaldos lygmens“ siūloma pritarti dviem tarpusavyje prieštaraujantiems teiginiams.
Šakių mero pavaduotojas Bernardinas Petras Vainius teigė, kas nepritaria pateiktam sprendimo
projektui.
Lietuvos verslo konfederacijos atstovas Vaidas Šalaševičius teigė, kad reikia kooperuotis su kitais
regionais, norint prašyti įteisinti antrą savivaldos lygmenį.
Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, 1 Tarybos narių balsavo „už“, 0 – „prieš“, 10
– „susilaikė“.
NUTARTA. Nepritarti sprendimo projektui ,,Dėl Sūduvos krašto antro savivaldos lygmens“.
4. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas informavo, kad ne visi pateikę siūlymus Bendrojo plano
koncepcijai. Metas Ražinskas ragino būti aktyviems ir teikti siūlymus.
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