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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 Aistė Kazlauskienė.
Dalyvavo: Tarybos nariai ir kt. (sąrašas pridedamas, priedas).
DARBOTVARKĖ:
1. Regiono plėtra ir investicijų pritraukimas 2014-2020 m. finansiniame laikotarpyje
2. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams keitimo
3. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr.
05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ iš ES struktūrinių fondų
lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo
4. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr.
06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti
Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo
5. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr.
08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų
bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo
6. Regioninių projektų planavimas ir įgyvendinimas Marijampolės regione
Posėdyje dalyvavo 12 Tarybos narių. Kvorumas yra.
M. Ražinskas pasveikino susirinkusius ir trumpai apžvelgė Tarybos veiklą 2016 metais: iš viso
vyko 14 posėdžių, 9 iš jų žodiniai, 5 – rašytine tvarka.
Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas supažindino su posėdžio darbotvarkės projektu.
Tarybos narys, Kalvarijos meras Vincas Plikaitis, siūlė į darbotvarkę įtraukti papildomą
klausimą dėl miesto vietos veiklos grupių. Posėdžio pirmininkas, pasiteiravo, ar yra pasiruošusių šį
klausimą pristatyti. Posėdžio dalyviams patvirtinus, kad pasiruošusių nėra ir nutarus, kad klausimo
apsvarstymui reikalinga surinkti informaciją, Tarybos pirmininkas pasiūlė šį klausimą aptarti Tarybos
posėdyje 2017 metais.
Už pasiūlytą darbotvarkę 12 Tarybos narių balsavo „už“ , 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“.
1. SVARSTYTA. Regiono plėtra ir investicijų pritraukimas 2014-2020 m. finansiniame
laikotarpyje.
Pranešėjas – Simonas Petrulis, UAB „Marijampolės laisvosios ekonominės zonos valdymo
bendrovės“ generalinis direktorius, pristatė Marijampolės laisvąją ekonominę zoną (toliau – LEZ), LEZ
veiklos principus, pasikeitimus šią veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose, Marijampolės LEZ
konkurencinę aplinką, vertinant Lietuvos LEZ ir Lenkijos LEZ, strateginį investuotoją, su kuriuo
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sudaryta viena perspektyviausių sutarčių, pritraukiant investicijas į regionus, šiuo metu vykstančias
procedūras, t. y. detaliojo plano koregavimo procedūras pagal investuotojo poreikius ir investicijų
sutartį, investicijų įgyvendinimo planus 2017 metais – Marijampolės regione planuojama apie 300 naujų
darbo vietų medienos ir stiklo apdirbimo pramonės įmonėje. Pristatė videomedžiagą apie analogiškas
investuotojo gamyklas kitose šalyse. M. Ražinskas teiravosi, kada planuojami statybos darbai.
Pranešėjas patikslino, kad šiuo metu vyksta projektavimas, po to seks generalinio rangovo parinkimas,
kurį vykdys tiesiogiai pats investuotojas, ir preliminariai apie 2017 metų gegužės-birželio mėnesį turėtų
prasidėti darbai. Iki 2017 m. gruodžio mėnesio turėtų būti pastatyti pirmieji 4 statiniai (gamybinės
patalpos). Pirmininkas domėjosi, potencialiai kokių ir kiek darbuotojų reikės. Remdamasis
preliminariais duomenimis, S. Petrulis atsakė, kad informacija nėra patvirtinta ir galutinai žinoma, tačiau
2017 metais turėtų prasidėti administracijos darbuotojų paieška, tikėtinas poreikis apie 50 asmenų, po to
– gamybos darbuotojų, kurių galimas poreikis apie 300 asmenų. Gamybą planuojama pradėti 2018 m.
vasario mėnesį. Marijampolės teritorinės darbo biržos direktorius Kęstutis Šnipas, klausė, kur bus
ieškoma darbuotojų. Pranešėjas patikino, kad šitos informacijos neturi, tačiau tikėtina, kad paieška vyks
etapais. 2016-12-15 investuotojo įmonei buvo suteiktas LEZ įmonės statusas. Ši įmonė kurs savo
administraciją, kur tikėtina, kad panašius klausimus spręs personalo skyrius. Posėdžio dalyvis,
Vilkaviškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Kazys Kiaulakis, teiravosi, kurių šalių rinkoms bus
skirta gaminama produkcija. S. Petrulis atsakė, kad Didžiosios Britanijos, Skandinavijos rinkoms.
Lietuvos rinka per žemos perkamosios galios. Daugiau klausimų pateikta nebuvo.
2. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams keitimo.
Pranešėjas – Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius, informavo, kad 2014 metais pakeitus Regionų
plėtros planų rengimo metodiką (toliau – Metodika), patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1V-706, Marijampolės apskrities savivaldybės susiduria su
problemomis, kai siekiant gauti finansavimą iš tarptautinio bendradarbiavimo programų ir teikiant
pagrindimą dėl projekto atitikimo regioninio planavimo dokumentams, nėra galimybės nurodyti
konkrečios MRPP priemonės. Taip yra dėl to, kad pagal Metodiką į MRPP gali būti įtraukti tik tie
projektai, kuriems įgyvendinti gali būti teikiama negrąžintina ES lėšų subsidija, įgyvendinant iš ES
finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamą regiono projektą, įtrauktiną į siūlomų finansuoti regiono
projektų sąrašą, arba iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą valstybės projektą,
įgyvendinamą pagal integruotą teritorijos vystymo programą. Dėl tokių Metodikos nuostatų regiono
plėtros plane negali būti nurodoma kitų regionui svarbių ir būtinų įgyvendinti projektų, kuriais
prisidedama prie regiono plėtros, o šie projektai finansuotini iš kitų šaltinių.
Todėl pranešėjas siūlė inicijuoti Nacionalinėje regioninės plėtros taryboje klausimo dėl
Metodikos keitimo svarstymą, siūlant Metodiką pakeisti nustatant, kad į regiono plėtros planą gali būti
įtraukti visi regione numatomi įgyvendinti projektai, kurie prisidėtų prie regiono socialinės ir
ekonominės plėtros, tačiau nebūtinai tik valstybiniai ar regioniniai projektai, finansuojami tik pagal
2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą ar Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020 metų programą.
Taryba bendru sutarimu pritarė siūlymui – Tarybos pirmininkui Nacionalinėje regioninės plėtros
taryboje inicijuoti klausimo dėl Metodikos keitimo svarstymą.
NUTARTA. Pavesti Tarybos pirmininkui M. Ražinskui teikti siūlymą Nacionalinėje regioninės
plėtros taryboje dėl Regionų plėtros planų rengimo metodikos pakeitimo.
3. SVARSTYTA. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ iš ES
struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo.
Pranešėjas – Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius informavo, kad Skyriui paskelbus kvietimą
teikti projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo pagal 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus
naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų
tvarkymo infrastruktūros plėtra“ buvo gautas 1 projektinis pasiūlymas – Pareiškėjas UAB
„Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“, Projekto pavadinimas – „Marijampolės regiono
komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra“. Skyrius, vadovaudamasis Iš
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr.
1V-893, atliko pateikto projektinio pasiūlymo dėl regiono projekto įgyvendinimo vertinimą ir patvirtino
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Projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą, kad Projektinis pasiūlymas atitinka visus reikalavimus ir gali
būti įtraukiamas į regiono projektų sąrašą.
Tarybai teikiamas sprendimo projektas, kuriuo būtų patvirtintas Marijampolės regiono projektų
sąrašas pagal priemonę Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“
įtraukiant vieną projektą „Marijampolės regiono komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo
infrastruktūros plėtra“.
Tarybos narys, Vincas Plikaitis, paprašė pristatyti detalesnę informaciją apie projektą.
Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius pakvietė Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro
(toliau – MAATC) atstovus pristatyti projektą.
MAATC direktorius A. Bagušinskas pristatė MAATC specialistus, atsakingus už projekto
įgyvendinimą – MAATC projektą kuruoja R. Mincienė. Kiekviena savivaldybė derino savo dalį jame. Iš
viso projekto vertė apie 5,4 mln Eur, kur apie 600 tūkst. Eur MAATC dalis. Projektą sudaro 5 dalys, jas
trumpai apibūdino, kokie sprendimai buvo pasirinkti (aptverti aikšteles, individualizuoti pagal objektą),
kokie atmesti (požeminės, pusiau požeminės aikštelės). Trumpai pristatė projekto veiklas kiekvienoje
savivaldybėje. Atkreipė dėmesį, kad būtinas visuomenės informavimas dėl atliekų rūšiavimo.
Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, 11 balsų buvo „už“, 1 – „susilaikė“.
NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-42 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir
prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono
projektų sąrašo patvirtinimo“.
Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius, vadovaudamasis Vidaus procedūrų aprašo 36 punkto
nuostatomis, Tarybos nariams pristatė siūlymą Tarybai iš anksto raštu įgyvendinančiajai institucijai
pritarti arba nepritarti įgyvendinant regiono projektus sutaupytų lėšų panaudojimui ir papildomam
regiono projektų finansavimui nustatytais atvejais. Taryba bendru sutarimu nusprendė kiekvieną atvejį
dėl sutaupytų lėšų panaudojimo ir papildomo regiono projektų finansavimo svarstyti atskirai kiekvienu
konkrečiu atveju.
4. SVARSTYTA. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
priemonės Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų
bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo.
Pranešėja – Skyriaus vyr. specialistė Agnė Norutė, informavo, kad Skyrius 2016 m. gegužės 11
d. raštu Nr. 51/8D-73 Marijampolės regiono savivaldybių administracijoms išsiuntė kvietimą teikti
projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų
infrastruktūros plėtra“ priemonę Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ (toliau – Priemonė).
Pagal šią Priemonę buvo pateikti 7 projektiniai pasiūlymai dėl regiono projektų įgyvendinimo.
Vadovaujantis Tvarkos aprašo 14 punktu, regiono projektų sąrašas gali būti sudaromas kaupiamuoju
būdu, t. y. regiono projektų sąrašas gali būti sudaromas ne visam pagal priemonę skirtam ES fondų lėšų
regiono limitui iš karto, o dalimis, atsižvelgiant į projektų parengtumą. 2016 m. lapkričio 16 d.
Marijampolės regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/8S-34 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų
infrastruktūros plėtra“ priemonės 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ iš ES struktūrinių fondų
lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas
Marijampolės regiono projektų sąrašas Nr. 06.2.1-TID-R-511-41 (toliau – Sąrašas), į kurį buvo įtraukti
3 projektiniai pasiūlymai, kurių vertinimas 2016 m. lapkričio mėnesiui buvo užbaigtas ir kurie atitiko
visus keliamus reikalavimus.
2016 m. lapkričio – gruodžio mėnesiais buvo baigtas likusių pateiktų 4 projektinių pasiūlymų
vertinimas. Jie yra įvertinti kaip atitinkantys visus keliamus reikalavimus.
Atsižvelgiant į tai, buvo parengtas sprendimo projektas „Dėl Marijampolės regiono plėtros
tarybos 2016 m. lapkričio 16 d. sprendimo Nr. 51/8S-34 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros
plėtra“ priemonės 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų
bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Pranešėja informavo, kad 2016 m. gruodžio 14 d., išsiuntus Tarybos posėdžio medžiagą, buvo
gautas Kalvarijos savivaldybės raštas „Dėl duomenų Marijampolės regiono projektų sąraše pakeitimo“,
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kuriuo prašoma Kalvarijos savivaldybės administracijos projekto paraiškos pagal priemonę 06.2.1-TIDR-511 „Vietinių kelių vystymas“ pateikimo terminą iš 2017-03-31 perkelti į 2017-08-31. Rašte
nurodoma priežastis – Transporto investicijų direkcijos rekomendacija dėl paraiškos pateikimo termino
nukėlimo, atsižvelgiant į parengtumo reikalavimus projektams. Tarybos nariams buvo pateiktas į
Kalvarijos savivaldybės administracijos raštu pateiktą prašymą pakoreguotas sprendimo projektas.
Už pateiktą sprendimo projektą, patikslintą pagal Kalvarijos savivaldybės administracijos
prašymą, 12 Tarybos narių balsavo „už“, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“.
NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-43 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016
m. lapkričio 16 d. sprendimo Nr. 51/8S-34 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“
priemonės 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai
finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius, vadovaudamasis Vidaus procedūrų aprašo 36 punkto
nuostatomis, Tarybos nariams pristatė siūlymą Tarybai iš anksto raštu įgyvendinančiajai institucijai
pritarti arba nepritarti įgyvendinant regiono projektus sutaupytų lėšų panaudojimui ir papildomam
regiono projektų finansavimui nustatytais atvejais. Taryba bendru sutarimu nusprendė kiekvieną atvejį
dėl sutaupytų lėšų panaudojimo ir papildomo regiono projektų finansavimo svarstyti atskirai kiekvienu
konkrečiu atveju.
5. SVARSTYTA. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ iš ES struktūrinių fondų
lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo.
Tarybos narys Tautvydas Šukys informavo posėdžio dalyvius, kad nusišalina nuo klausimo
svarstymo.
Pranešėja – Skyriaus vyr. specialistė Agnė Norutė, informavo, kad Skyrius 2015 m. liepos 5 d.
raštu Nr. 51/8D-102 Marijampolės regiono savivaldybių administracijoms išsiuntė kvietimą 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 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ (toliau – Priemonė).
Atsižvelgiant į Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-307 (toliau – Aprašas), 12 punkto nuostatas,
kvietime buvo nustatyta galutinė projektinių pasiūlymų pateikimo data dviem atvejais:
1) kai investicinis projektas neprivalo būti teikiamas – 2016 m. rugpjūčio 22 d.;
2) kai investicinis projektas privalo būti teikiamas – 2016 m. spalio 31 d.
Iki 2016 m. rugpjūčio 22 d. buvo pateikti trys projektiniai pasiūlymai be investicijų projektų; Iki
2016 m. spalio 31 d. buvo pateiktas vienas projektinis pasiūlymas su investicijų projektu.
Įvertinus tris projektinius pasiūlymus, pateiktus iki 2016 m. rugpjūčio 22 d. be investicijų
projektų, ir patvirtinus jų vertinimo išvadas, buvo sudarytas regiono projektų sąrašas Nr. 08.1.1-CPVAR-407-41, patvirtintas Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. 51/8S31.
Įvertinus su investicijų projektu pateiktą projektinį pasiūlymą ir patvirtinus jo vertinimo išvadą,
siūloma Sąrašą pakeisti, jį papildant ketvirtuoju projektu: Pareiškėjas – Marijampolės savivaldybės
administracija, Projekto pavadinimas – „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Marijampolės
savivaldybėje“.
Už pateiktą sprendimo projektą 11 Tarybos narių balsavo „už“, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“.
Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius, vadovaudamasis Vidaus procedūrų aprašo 36 punkto
nuostatomis, Tarybos nariams pristatė siūlymą Tarybai iš anksto raštu įgyvendinančiajai institucijai
pritarti arba nepritarti įgyvendinant regiono projektus sutaupytų lėšų panaudojimui ir papildomam
regiono projektų finansavimui nustatytais atvejais. Taryba bendru sutarimu nusprendė kiekvieną atvejį
dėl sutaupytų lėšų panaudojimo ir papildomo regiono projektų finansavimo svarstyti atskirai kiekvienu
konkrečiu atveju.
NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-44 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“
priemonės 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ iš ES struktūrinių fondų
lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
6. SVARSTYTA. Regioninių projektų planavimas ir įgyvendinimas Marijampolės regione.
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Pranešėjas – Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius informavo, kad pagal 2016 metais patvirtintų
priemonių finansavimo sąlygų aprašuose (toliau – Aprašas) nustatytus reikalavimus dėl regionų projektų
sąrašų patvirtinimo terminų, ir, atsižvelgiant į Tarybos priimtus sprendimus, Marijampolės regionas
atitinka iškeltus reikalavimus. Skyriaus vyr. specialistė Agnė Norutė pristatė informaciją apie regiono
projektų planavimo eigą, pateikė informaciją apie patvirtintus Aprašus, projektinių pasiūlymų kiekį
pagal atskiras priemones ir savivaldybės, patvirtintus Marijampolės regiono projektų sąrašus,
planuojamus kvietimus ir pan.
A. Norutė atkreipė posėdžio dalyvių dėmesį, kad sveikatos srityje priemonės transformavosi iš
jungtinės priemonės į atskiras. Apžvelgė, pagal kokias priemones šiuo metu galioja kvietimai teikti
projektinius pasiūlymus. Priminė, pagal kokias priemones reikalingi regiono savivaldybių duomenys
apie projektus MRPP Priemonių planui papildyti ir derinti su ministerijomis.
A. Norutė informavo, kad rengiamas kvietimas pagal priemonę 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio
susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“.
Posėdyje dalyvavęs Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas V.
Tumelis pasiūlė kelti klausimą dėl Marijampolės regiono ES lėšų limito panaudojimo pagal priemonę
05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės
infrastruktūros plėtra“, kadangi Marijampolės regione projektinių pasiūlymų pagal šią priemonę,
atsižvelgiant į jos įgyvendinimui keltus reikalavimus, nebuvo pateikta.
7. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
Tarybos nariai aptarė MAATC paslaugų kainodarą, kuri turi įsigalioti 2017 metais, jų pokytį
gyventojui (fiziniam asmeniui) ir juridiniam asmeniui (pvz., ligoninėms, vaikų darželiams, mokykloms).
Aptarė galimybes parinkti tinkamiausią kainodaros variantą, minėjo atliekų rūšiavimo kontrolės svarbą,
atsakomybės už nesumokėtus mokesčius taikymą.

Posėdžio pirmininkas

Posėdžio sekretorė

Metas Ražinskas

Aistė Kazlauskienė

