REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
MARIJAMPOLĖS APSKRITIES SKYRIUS
MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2017 m. kovo 21 d. Nr. 51/8P- 5
Marijampolė

Posėdis vyko 2017 m. kovo 17 d. Marijampolėje.
Posėdžio pradžia – 13.00 val. Posėdžio pabaiga – 15.30 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 Kristina Jakavonienė.
Dalyvavo: Tarybos nariai ir kt. (sąrašas pridedamas, priedas).
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl siūlomos valstybinių miškų valdymo reformos
2. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams pakeitimo
3. Dėl informacijos apie Marijampolės regione vykdomos integruotos teritorijų vystymo
programos įgyvendinimą 2016 metais
4. Informacija dėl Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų regioninių priemonių
5. Kiti klausimai
Posėdyje dalyvavo 7 Tarybos nariai. Kvorumas yra.
Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas supažindino su posėdžio darbotvarkės projektu. Jis pasiūlė
klausimą „Dėl siūlomos valstybinių miškų valdymo reformos“ perkelti į darbotvarkės pabaigą,
kadangi klausimo pranešėjas Aplinkos ministras Kęstutis Navickas į posėdį vėluos.
Pasiūlytam darbotvarkės pakeitimui 7 Tarybos nariai pritarė bendru sutarimu.
1. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams pakeitimo.
Pranešėja – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės
apskrities skyriaus (toliau – Skyrius) vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad Švietimo ir
mokslo ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-1074 „Dėl 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų
išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-725 priemonės „Neformalaus švietimo
infrastruktūros tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas
priemonės „Neformalaus švietimo infrastruktūros tobulinimas“ (toliau – Priemonė) projektų
finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Priemonės aprašas). Atsižvelgiant į tai, buvo parengtas
Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams (toliau – MRPP) pakeitimo projektas
MRPP dalį „Priemonių planas“ papildant priemone 1.01.01.03. „Neformalaus švietimo
infrastruktūros tobulinimas“ ir įtraukiant 5 projektus. MRPP pakeitimo projektas 2017 m. vasario 9
d. buvo pateiktas derinti Švietimo ir mokslo ministerijai. 2017 m. vasario 15 d. raštu Nr. SR-727
„Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams papildymo projekto derinimo“
Švietimo ir mokslo ministerija pritarė MRPP pakeitimo projektui su sąlyga, kad projektų
parengimas bus suplanuotas taip, kad projektų sutartys būtų sudaromos ne vėliau kaip 2017 m.
gruodžio mėnesį. Atsižvelgiant į pateiktas pastabas buvo patikslintas MRPP pakeitimo projektas.
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Skyriaus vedėja J. Mitrulevičienė atkreipė dėmesį, kad posėdžio metu MRPP dalies „Priemonių
planas“ 2, 3 ir 4 lentelėse siūloma redakcinio pobūdžio pakeitimai, nurodant projekto 1.01.01.03.02
„Neformaliojo švietimo veiklų kokybės gerinimas Kalvarijos meno mokykloje“ pareiškėjo
pavadinimą. Todėl pareiškėjas „Kalvarijos savivaldybės administracija“ keičiamas į „Kalvarijos
meno mokykla“. Pranešėja priminė, kad pagal šią Priemonę, projektiniai pasiūlymai turi būti
pateikti iki 2017 m. kovo 20 dienos.
Skyriaus vedėja J. Mitrulevičienė priminė, kad Susisiekimo ministro 2016 m. gruodžio 8 d.
įsakymu Nr. 3-421(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir
naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-518 priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto
priemonių parko atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas
priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų
finansavimo sąlygų aprašas. Atsižvelgiant į tai, buvo parengtas MRPP pakeitimo projektas MRPP
dalį „Priemonių planas“ papildant priemone 2.01.01.02. „Vietinio susisiekimo viešojo transporto
priemonių parko atnaujinimas“ ir įtraukiant 2 projektus. MRPP pakeitimo projektas 2017 m.
vasario 9 d. buvo pateiktas derinti Susisiekimo ministerijai. 2017 m. vasario 15 d. raštu Nr. 2-474
„Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams papildymo projekto derinimo“
Susisiekimo ministerija informavo, kad pastabų MRPP pakeitimo projektui neturi.
Skyriaus vedėja J. Mitrulevičienė informavo, kad 2016 m. spalio 19 d. Marijampolės
regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/8S-30 MRPP buvo papildytas priemone Nr. 04.5.1-TIDR-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“, įtraukiant 5 planuojamus įgyvendinti
projektus. Ji akcentavo, kad atsižvelgiant į gautus Kalvarijos, Marijampolės, Kazlų Rūdos ir
Vilkaviškio rajono savivaldybių prašymus patikslinti planuojamų įgyvendinti projektų duomenis,
buvo parengtas MRPP pakeitimo projektas. Atlikus pakeitimus pagal savivaldybių administracijų
poreikį, 2017 m. kovo 2 d. MRPP pakeitimo projektas buvo pateiktas Susisiekimo ministerijai
derinti, iki 2017 m. kovo 9 d. pateikiant MRPP derinimo pažymą. Kadangi iki nurodyto rašte
derinimo termino atsakymas negautas, buvo laikoma, kad MRPP pakeitimo projektas derinamas be
pastabų. Tačiau 2017 m. kovo 17 d. buvo gautas Susisiekimo ministerijos el. laiškas, kuriame
nurodoma patikslinti MRPP dalies „Priemonių planas“ 2 lentelėje projekto 2.01.01.04.04 „Pėsčiųjų
ir dviračių takų įrengimas teritorijoje tarp V. Kudirkos ir Kęstučio gatvių Šakiuose“ finansavimo
šaltinius - 15067,12 Eur lėšų sumą iš „valstybės biudžeto“ perkeliant į „savivaldybės biudžeto“
lėšų stulpelį, kadangi pagal Priemonės Aprašo 36 punktą „Pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai)
privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto
išlaidų“.
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą 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“.
Tarybos nariai balsavo 7 „už“ pateiktą sprendimo projektą, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“.
NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-6 „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 informacijos apie Marijampolės regione vykdomos integruotos teritorijų
vystymo programos įgyvendinimą 2016 metais.
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM) Techninės
paramos administravimo ir veiklos koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė Justina Banionienė
pristatė Marijampolės regiono Integruotų teritorijų vystymo programos (toliau – ITV programa)
ataskaitą už 2016 metus: pagrindinius rodiklius, jų kitimo tendencijas ir lėšų panaudojimą.
Regioninės plėtros departamento prie VRM atstovė priminė, kad pagal ITV programą Marijampolės
regione bus įgyvendinami 22 regioniniai projektai ir 2 projektai valstybinio planavimo būdu. Kol
kas, iš šios programos yra įgyvendintas tik vienas regioninis projektas - „Vilkaviškio miesto
centrinės J. Basanavičiaus aikštės ir jos prieigų sutvarkymas“. Pagal ITV programoje suplanuotas
Marijampolės regione panaudoti lėšas, šiuo metu yra įsisavinta tik apie 6 proc. visų lėšų. 2017 metai
turėtų būti efektyvesni ir produktyvesni, įgyvendinant projektus, kadangi jau patvirtinta daugumos
regioninių priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašai, pagal kuriuos savivaldybių
administracijos gali rengti projektinius dokumentus ir planuoti projektų įgyvendinimą.
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Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Valdas Tumelis
pranešėjos paklausė, ar nebūtų galima paspartinti Marijampolės ITV programos keitimo procedūrų,
kadangi kaip tik šiuo metu Marijampolės savivaldybės administracija Vidaus reikalų ministerijai
pateikusi prašymą dėl poreikio keisti ITV programą, įtraukiant naują projektą. Regioninės plėtros
departamento prie VRM atstovė paaiškino, kad už ITV programos keitimą atsakinga Vidaus reikalų
ministerija, o pakeitimai turėtų būti suderinti su sudaryta ITV programos įgyvendinimo
koordinavimo darbo grupe.
3. SVARSTYTA. Informacija dėl Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų regioninių
priemonių.
Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas informavo, kad 2017 m. kovo 15 d. jis su Skyriaus
vedėja lankėsi Švietimo ir mokslo ministerijoje (toliau – Ministerija) dėl šios Ministerijos
administruojamų regioninių priemonių planavimo ir įgyvendinimo. Metas Ražinskas teigė, kad
susitikime buvo išsakyta daug pastabų iš visų savivaldybių atstovų dėl priemonių „Mokyklų tinklo
efektyvumo didinimas“ ir „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“
Aprašų projektuose nustatytų nepriimtinų reikalavimų. Detaliau pristatyti informaciją apie šias
Priemones, posėdžio pirmininkas pakvietė Skyriaus vedėją J. Mitrulevičienę.
Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė priminė, kad 2014-2020 metų finansavimo laikotarpiu
numatoma įgyvendinti regioninius projektus pagal 3 švietimo infrastruktūrai ir efektyvumo
didinimui skirtas priemones: „Neformalaus švietimo infrastruktūros tobulinimas“, „Mokyklų tinklo
efektyvumo didinimas“ ir „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“. Ji
akcentavo, kad pagal Priemonę „Neformalaus švietimo infrastruktūros tobulinimas“ jau 2017 m.
kovo 20 d. bus pateikti projektiniai pasiūlymai, todėl klausimai dėl šios Priemonės įgyvendinimo jau
buvo išsiaiškinti anksčiau. Po 2017 m. kovo 15 d. vykusio susitikimo Ministerijoje, paaiškėjo, kad
Priemonės „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ Aprašas turėtų būti patvirtintas dar 2017 m.
kovo pabaigoje, o Priemonės „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ –
2017 m. balandžio mėn. Skyriaus vedėja J. Mitrulevičienė informavo, kad pagal visas Priemones
finansavimo sutartys turės būti pasirašytos iki 2017 pabaigos. Taip pat ji akcentavo, kad numatoma
atsižvelgti į savivaldybių pateiktus Priemonės „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
prieinamumo didinimas“ aprašo projekto keitimus dėl minimalios sumos, taikytinos vienai ugdymo
įstaigai. Numatoma 250.000 Eur sumą sumažinti iki 100.000 arba 150.000 Eur.
Šakių rajono savivaldybės administracijos atstovas Vitas Girdauskas teiravosi, ar bus galima
pagal šią Priemonę rekonstruoti vaikų darželį, kuris yra mokyklos patalpose. Skyriaus vedėja Jurgita
Mitrulevičienė pažadėjo šį klausimą išsiaiškinti su Ministerijos atstovais ir informuoti Šakių rajono
savivaldybės administraciją.
4. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas informavo, kad vadovaujantis Tarybos darbo
reglamento 73 punktu, Skyrius vykdo Tarybos narių lankomumo stebėseną. Jis supažindino Tarybos
narius su parengta lankomumo ataskaita. Tarybos pirmininkas paragino visus aktyviai dalyvauti
organizuojamuose posėdžiuose ir rašytinėse procedūrose, kad visi sprendimai būtų priimami laiku ir
neturėtų neigiamos įtakos projektų planavimui ir įgyvendinimui.
Tarybos pirmininkas informavo, kad 2017 m. kovo 23 d. dalyvaus Regioninės politikos
pavasario forume, kuriame bus pristatytos nacionalinės regioninės politikos kryptys. Kitame Tarybos
posėdyje, jis pateiks forume išgirstą aktualią informaciją.
Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė pristatė bendrą informaciją apie projektų planavimą
ir įgyvendinimą. Pranešėja informavo, kad šiuo metu jau yra patvirtinti regiono projektų sąrašai
pagal 10 iš 23 planuojamų įgyvendinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos regioninių priemonių. Skyriaus vedėja akcentavo, kad kol kas nėra patvirtinti projektų
finansavimo sąlygų aprašai pagal 6 regionines priemones. Šiuo metu Regioninės plėtros
departamento prie VRM Marijampolės apskrities skyriuje vertinami pareiškėjų pateikti projektiniai
pasiūlymai pagal 5 priemones.
Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas klausimą pristatyti pakvietė Tarybos socialinį
ekonominį partnerį – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų (toliau – KPPAR ) Marijampolės
filialo direktorių Evaldą Ulevičių. E. Ulevičius informavo, kad nuo 2017 m. gegužės 1 d. muitinės
forminimo procedūrų paslaugos iškeliamos į Kauną. Anot jo, dėl šių pakeitimų nukentės
Marijampolės regiono verslininkai, užsiimantys eksportu, taip pat ir Laisvosios ir ekonominės zonos

4
investuotojas. KPPAR Marijampolės filialo direktorius Evaldas Ulevičius siūlė kreiptis nuo Tarybos
į Finansų ministeriją, kad muitinės forminimo procedūrų tvarka išliktų tokia, kaip buvo iki šiol.
NUTARTA. Kreiptis Tarybos vardu į Finansų ministeriją dėl muitinės procedūrų tvarkos.
5. SVARSTYTA. Dėl siūlomos valstybinių miškų valdymo reformos
Posėdyje valstybinių miškų valdymo reformos pagrindinius aspektus pristatė LR Seimo
narys ir Aplinkos komiteto pirmininkas Kęstutis Mažeika ir LR aplinkos ministras Kęstutis
Navickas. Tarybos nariai, regiono miškų urėdijų ir savivaldybių administracijų atstovai bei kiti
suinteresuoti asmenys turėjo galimybę išsiaiškinti rūpimus klausimus, susijusius ne tik su vykdoma
miškų valdymo reforma. Posėdžio metu buvo diskutuojama daugiabučių renovacijos ir komunalinių
atliekų tvarkymo klausimais, o taip pat ir dėl vilkų medžiojimo bei malkavimo tvarkos.
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Posėdžio sekretorė
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