REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
MARIJAMPOLĖS APSKRITIES SKYRIUS
MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 23-OJO POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2017 m. sausio 23 d. Nr. 51/8P-2
Marijampolė
Posėdis vyko 2017 m. sausio 19 d. Marijampolėje.
Posėdžio pradžia – 14.00 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 Kristina Jakavonienė.
Dalyvavo: Tarybos nariai ir kt. (sąrašas pridedamas, priedas).
DARBOTVARKĖ:
1. Tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
2. Dėl kreipimosi dėl siūlomos valstybinių miškų valdymo reformos
3. Informacija dėl regioninės plėtros krypčių
4. Dėl atstovų delegavimo į Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos
įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę
5. Kiti klausimai
Posėdyje dalyvavo 9 Tarybos nariai. Kvorumas yra.
1. Tarybos pirmininkas M. Ražinskas pasveikino susirinkusius ir supažindino su posėdžio
darbotvarkės projektu. Už pasiūlytą darbotvarkę 9 Tarybos nariai balsavo „už“, 0 – „prieš“, 0 –
„susilaikė“.
2. SVARSTYTA. Dėl kreipimosi dėl siūlomos valstybinių miškų valdymo reformos.
Pranešėjas – Kazlų Rūdos savivaldybės meras Vytautas Kanevičius pristatydamas klausimą,
paaiškino, kad yra parengtas savivaldybių kreipimasis dėl siūlomos valstybinių miškų valdymo
reformos, neigiamų jos padarinių savivaldybėms ir regioninei politikai. V. Kanevičius akcentavo, kad
LR Seimo pavasario sesijai ruošiama valstybinių miškų valdymo pertvarka, naikinant esamas urėdijas ir
steigiant vieną centralizuotą įmonę. Jis atkreipė susirinkusių dėmesį į valstybiniame miškų sektoriuje
siūlomą vykdyti reformą, prieštaraujančią decentralizacijos ir regioninės politikos principams, galinčią
pakenkti ne tik valstybiniams miškams, bet ir savivaldybių, jose gyvenančių miškų ūkio specialistų,
smulkiųjų medienos perdirbėjų bei visuomenės interesams. Kazlų Rūdos savivaldybės meras Vytautas
Kanevičius akcentavo, kad ypač skaudžius reformų padarinius pajus urėdijas turinčios mažosios
savivaldybės, kuriose neišvystyta pramonė, funkcionuoja tik biudžetinis, švietimo, kultūros ir paslaugų
sektorius. Jose miškų urėdijos yra vienos iš pagrindinių vietos biudžetą papildančių, gyventojų
užimtumą bei socialines garantijas užtikrinančių įmonių. Siekiant išsaugoti esamų ir pelningai dirbančių
valstybės įmonių miškų urėdijų savarankiškumą, materialinę techninę bazę, dešimtmečiais sukauptą
turtą ir darbo kolektyvus, Taryba nepritaria siūlomai valstybinių miškų valdymo pertvarkai steigiant
vieną centralizuotą įmonę. Posėdyje dalyvavęs LR Seimo narys D. Gaižauskas teigė, kad rūpimi
klausimai dėl siūlomos valstybinių miškų valdymo reformos gali būti detaliai aptarti regione,
pasikvietus Aplinkos ministrą Kęstutį Navicką ir Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininką Kęstutį
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Mažeiką. Tarybos nariai, atsižvelgdami į pasiūlymą, planuoja šį klausimą kartu su kompetentingais
atstovais aptarti sekančio Tarybos posėdžio metu, kuris planuojamas vasario mėnesį.
Atsižvelgiant į Kazlų Rūdos savivaldybės mero Vytauto Kanevičiaus pateiktą informaciją, buvo
parengtas sprendimo projektas „Dėl kreipimosi dėl siūlomos valstybinių miškų valdymo reformos“,
kuriuo kreipiamasi į Lietuvos Respublikos Seimo pirmininką Viktorą Pranskietį, Lietuvos Respublikos
ministrą pirmininką Saulių Skvernelį, Lietuvos Respublikos aplinkos ministrą Kęstutį Navicką, Lietuvos
Respublikos Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininką Kęstutį Mažeiką ir Lietuvos savivaldybių
asociacijos prezidentą Ričardą Malinauską dėl siūlomos valstybinių miškų valdymo reformos.
Už pateiktą sprendimo projektą 9 Tarybos nariai balsavo „už“, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“.
NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-2 „Dėl kreipimosi dėl siūlomos valstybinių miškų
valdymo reformos“.
3. SVARSTYTA. Informacija dėl regioninės plėtros krypčių.
Tarybos pirmininkas M. Ražinskas klausimą pakvietė pristatyti Vidaus reikalų viceministrą
Giedrių Surplį. Jis trumpai apžvelgė regioninės plėtros kryptis ir uždavinius, kuriuos ateityje numatoma
įgyvendinti. Siekiant užmegzti dialogą tarp regionų ir spręsti čia kylančias problemas, jis teigė
susitiksiantis su visomis regionų plėtros tarybomis. Viceministras akcentavo, kad ateityje nacionalinis
lėšų planavimas turėtų vykti atsižvelgiant į regioninį planavimą, stiprinant regionų vaidmenį, skatinant
jų specializaciją, identifikuojant regiono stipriąsias puses, kad būtų kryptingai panaudojamos lėšos. Jis
pabrėžė ir tai, kad turi būti aktyvinamas visuomenės dalyvavimas, svarstant regionui rūpimus klausimus.
Kaip vieną iš regionų stiprinimo krypčių, viceministras išskyrė ir Regioninės plėtros departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos skyrių, esančių regionuose, veiklos stiprinimą, išplečiant funkcijas ir teikiant
juose naujas paslaugas. Viceministras teigė, kad ateityje numatoma daugiau galimybių ir disponavimo
teisių savo veikloje suteikti savivaldybėms. Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka
paklausė, kada numatoma įvykdyti šiuos pokyčius. Atsakydamas viceministras paaiškino, kad
regioninės plėtros pakeitimai turi būti įvykdyti jo kadencijos laikotarpiu. Anot jo, siekiant įsisavinti ES
lėšas, darbai turi būti pradedami kuo skubiau.
Kazlų Rūdos savivaldybės meras Vytautas Kanevičius iškėlė klausimą dėl 2014 m. birželio 19 d.
Vidaus reikalų ministro įsakymu „Dėl tikslinių teritorijų išskyrimo iš miestų, turinčių nuo 6 iki 100
tūkst. gyventojų, ir mažesnių savivaldybių centrų“ patvirtintų tikslinių teritorijų, išskiriant 23 miestus.
Vytautas Kanevičius akcentavo, kad buvo patvirtinti neaiškūs kriterijai, pagal kuriuos Kazlų Rūda ir
Šakiai nepateko į patvirtintų tikslinių teritorijų sąrašą. Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos
departamento patarėjas Andrius Valickas paaiškino, kad kriterijai buvo derinti su Taryba, o nustatyti
kriterijus, kurie būtų tinkami visoms 60 savivaldybių – tiesiog neįmanoma. Viceministras G. Surplys
teigė, kad klausimą dėl tikslinių teritorijų išskyrimo kriterijų peržiūrės ir pasidomės, ar šią situaciją dar
galima keisti.
Viešosios įstaigos Nemuno euroregiono Marijampolės biuro direktorius Gintaras Skamaročius
išsakė nuomonę, kad Marijampolės regiono įstaigoms ribojamos galimybės dalyvauti bendradarbiavimo
per sieną programose. G. Skamaročius siūlė atsižvelgti į regiono poreikius ir peržiūrėti programose
keliamus reikalavimus, kad Marijampolės regiono pareiškėjai galėtų dalyvauti bendradarbiavimo
programose ir teikti bendrus projektus. Atsakydamas viceministras paaiškino, kad pagrindinis
reikalavimas dalyvaujant bendradarbiavimo programų projektuose– bendradarbiavimo per sieną
klausimas. Kadangi Marijampolė neturi sienos nei su Latvija, nei su Baltarusija, todėl tose programose
nėra galimybės dalyvauti.
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė klausė,
ar miestų vietos veiklos grupės gali tikėtis gauti finansinę paramą pagal jų pateiktas strategijas, jeigu jos
šiuo metu yra rezerviniame sąraše. Viceministras tikisi, kad lėšų užteks ir 2018 metais lėšos šiems
projektams turėtų būti skiriamos.
Viceministras G. Surplys apžvelgė ir šiuo metu Skyriuje susiklosčiusią situaciją. Išėjus iš užimamų
pareigų Skyriaus vedėjui E. Ulevičiui, šiuo metu Skyriuje dirba 3 darbuotojai, tačiau viceministras
patikino, kad yra duota užduotis Regioninės plėtros departamentui prie VRM (toliau – Departamentas)
kuo skubiau užpildyti tuščius etatus, kad skyriai regionuose būtų funkcionalūs ir pajėgūs susitvarkyti su
turimais darbų krūviais. Laikinai paskirta Skyriaus vedėjo pareigas eiti Jurgita Mitrulevičienė
prisistatydama, trumpai pakomentavo, kad Skyriuje šiuo metu be jos yra dar 2 darbuotojos, o į laisvą
etatą bus skelbiamas konkursas pakaitiniam darbuotojui. J. Mitrulevičienė teigė, kad bus dedamos visos
pastangos, kad darbai būtų laiku padaryti, siekiant laiku ir efektyviai įsisavinti regionines lėšas.
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Marijampolės savivaldybės meras A. Brazys akcentavo, kad Marijampolės regionas, vadovaujant
Skyriaus vedėjui E. Ulevičiui buvo pirmaujantis, įsisavinant regionams skirtas ES struktūrinių fondų
lėšas visoje Lietuvoje, todėl nesuprantama, kodėl protingas, sugebantis atstovauti savivaldybių
interesams žmogus, turėjo išeiti iš užimamų pareigų. Tarybos pirmininkas M. Ražinskas pritardamas, E.
Ulevičių apibūdino kaip labai drausmingą, kompetentingą ir puikų darbuotoją. Tarybos pirmininkas
akcentavo, kad dirbdamas Skyriuje savo turimomis žiniomis ir programavimo gebėjimais, E. Ulevičius
palengvindavo ir sumažindavo krūvius kitiems darbuotojams.
Posėdyje pasisakęs buvęs Skyriaus vedėjas E. Ulevičius akcentavo, kad Skyriuje visi darbai buvo
atliekami gerai ir laiku, kadangi procesai buvo automatizuoti. E. Ulevičius išsakė, kad jo pozicija
nesutapo su Departamento pozicija regioninės politikos formavimo klausimais, taip pat rengiant ir
derinant regiono plėtros planą, pasisakant Skyriaus darbuotojų motyvavimo klausimais, atliekant Kaimo
plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo
vietovėse“ vertinimą.
4. SVARSTYTA. Dėl atstovų delegavimo į Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo
programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę.
Pranešėjas – posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas informavo, kad Taryba 2015 m. spalio 21 d.
sprendimu Nr. 51/8S-17 „Dėl atstovų delegavimo į Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo
programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę“ buvo delegavusi tarybos narius Tautvydą Šukį
(pagrindiniu nariu) ir Antaną Burinską (pakaitiniu nariu) į Marijampolės regiono integruotos teritorijų
vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę. Pasikeitus Tarybos sudėčiai, Posėdžio
pirmininkas kvietė tarybos narius siūlyti naują kandidatūrą pakaitiniam nariui vietoj Antano Burinsko.
Buvo pasiūlyta Kalvarijos savivaldybės mero pavaduotojo Kęstučio Bagdanavičiaus kandidatūra.
Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, 9 Tarybos nariai balsavo „už“, 0 –
„prieš“, 0 – „susilaikė“.
NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-3 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio
21 d. sprendimo Nr. 51/8S-17 „Dėl atstovų delegavimo į Marijampolės regiono integruotos teritorijų
vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę“ pakeitimo“.
5. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
Pirmininkas Metas Ražinskas pasiūlė Tarybos nariams pateikti rūpimus klausimus. Klausimų
tarybos nariai neturėjo. Kitą Tarybos posėdį nutarta organizuoti vasario mėnesį.
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