REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
MARIJAMPOLĖS APSKRITIES SKYRIUS
MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 36-OJO POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2017 m. rugsėjo19 d. Nr. 51/8P-15
Marijampolė
Posėdis vyko 2017 m. rugsėjo 13 d. Šakių rajono savivaldybėje.
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).
DARBOTVARKĖ:
1.
Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotojo išrinkimo
2.
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
3.
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
4.
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės
Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ iš ES
struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo
5.
Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams pakeitimo
6.
Susitikimas su viceministrų regioninių pokyčių komanda
7.
Kiti klausimai
Posėdyje dalyvavo 10 Tarybos narių. Kvorumas yra.
Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas supažindino su posėdžio darbotvarkės projektu, kuris
buvo siųstas prieš posėdį.
Už pasiūlytą darbotvarkę 10 Tarybos narių balsavo „už“ , 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“.
1. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotojo išrinkimo
Pranešėjas – Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas Metas Ražinskas teigė, kad
Taryba 2015 m. birželio 11 d. sprendimu Nr. 51/8S-9 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos
pirmininko pavaduotojo išrinkimo“ Tarybos pirmininko pavaduotoju išrinko Tarybos narį – Šakių rajono
savivaldybės tarybos narį Tautvydą Šukį.
Vadovaujantis Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-197
„Dėl atstovo delegavimo į regiono plėtros tarybą“ į Tarybą vietoj Šakių rajono savivaldybės tarybos
nario Tautvydo Šukio, buvo deleguotas Šakių rajono savivaldybės tarybos narys Bernardinas Petras
Vainius. Atsižvelgiant į tai, Vidaus reikalų ministro 2017 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 1V-518 „Dėl
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 1V-412 „Dėl regionų
plėtros tarybų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo pakeista Tarybos sudėtis. Todėl pasikeitus
Tarybos sudėčiai, reikalinga išrinkti Tarybos narį, kuris galėtų eiti Tarybos pirmininko Meto Ražinsko
pavaduotojo pareigas.

2
Tarybos narys, Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka pasiūlė Tarybos
pirmininko pavaduotoju išrinkti Šakių rajono savivaldybės tarybos narį Bernardiną Petrą Vainių,
kadangi ankstesnis pirmininko pavaduotojas Tautvydas Šukys buvo šios savivaldybės atstovas. Tarybos
nariai pateiktam pasiūlymui pritarė, kitų kandidatų nebuvo pasiūlyta. Atsižvelgiant į tai, Tarybos
pirmininkas pasiūlė balsuoti už sprendimo projektą, kuriuo Tarybos pirmininko pavaduotoju siūloma
išrinkti Tarybos narį, Šakių rajono savivaldybės tarybos narį Bernardiną Petrą Vainių.
Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, 9 Tarybos narių balsavo „už“, 0 –
„prieš“, 1 – „susilaikė“.
NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-32 ,,Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos
pirmininko pavaduotojo išrinkimo“.
2. 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 vyriausioji specialistė Agnė Norutė priminė, kad Marijampolės regiono
plėtros taryba 2016 m. lapkričio 16 d. sprendimu Nr. 51/8S-34 patvirtino 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 sąrašą Nr. 06.2.1-TID-R-511-41 (toliau
– Projektų sąrašas). Į Projektų sąrašą buvo įtraukti 3 Marijampolės regiono projektai. 2016 m. gruodžio
20 d. sprendimu Nr. 51/8S-43 Projektų sąrašas buvo papildytas 4 projektais.
Pranešėja informavo jog Kalvarijos savivaldybės administracija ( toliau – Pareiškėjas) 2017 m.
rugpjūčio 30 d. raštu Nr. IS-1163-(4.16-01) (toliau – Raštas) kreipėsi į Tarybą, prašydama į Projektų
sąrašą įtraukto projekto „Kalvarijos miesto Laisvės gatvės rekonstrukcija“ paraiškos pateikimo terminą
pakeisti iš 2017-08-31 į 2018-03-31. Rašte nurodoma, kad rangos darbų viešųjų pirkimų dokumentai
buvo suderinti su įgyvendinančiąja institucija ir įvykdytos viešųjų pirkimų procedūros, tačiau rangovui
iki numatyto termino – 2017 m. rugpjūčio 25 d., neatvykus pasirašyti sutarties, Pareiškėjas negali
pateikti paraiškos pagal Projektų sąraše nurodytą paraiškos pateikimo terminą ir keliamus parengtumo
reikalavimus.
Skyriaus vyresnioji specialistė Agnė Norutė priminė, kad Susisiekimo ministro 2016 m.
balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3-140 (1.5 E) patvirtinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros
plėtra“ įgyvendinimo priemonės 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ projektų finansavimo
sąlygų aprašo Nr. 1 (toliau – Aprašas) 28.2., 28.4. ir 28.5. papunkčiuose yra nustatyti reikalavimai, kad
Pareiškėjas turi būti iš anksto prieš viešąjį pirkimą suderinęs su įgyvendinančiąja institucija viešųjų
pirkimų dokumentus ir įvykdęs bent vienos Aprašo 12 punkte nurodytos veiklos viešųjų pirkimų
procedūras, iki paraiškos pateikimo turi būti pasibaigę teisminiai ginčai (jeigu tokių buvo) dėl vykdomų
Aprašo 12 punkte nurodytos projekto veiklos viešųjų pirkimų procesų ir turi būti parengęs projekto
viešųjų pirkimų grafiką ir jį suderinęs su įgyvendinančiąja institucija.
Atsižvelgiant į Aprašo nuostatas ir Rašte pateiktą prašymą, siūloma keisti Projektų sąrašą,
nukeliant Kalvarijos savivaldybės administracijos Projekto paraiškos pateikimo terminą iš 2017-08-31 į
2018-03-31.
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“.
Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, 10 Tarybos narių balsavo „už“ , 0 –
„prieš“, 0 – „susilaikė“.
NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-33 ,,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“.
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3. 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.
Pranešėja – Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, jog 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). Buvo
pateikti 4 projektiniai pasiūlymai dėl regiono projektų įgyvendinimo pagal Priemonę.
2016 m. spalio 19 d. Tarybos sprendimu Nr. 51/8S-31 „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“ buvo patvirtintas
Marijampolės regiono projektų sąrašas Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-41 (toliau – Projektų sąrašas),
įtraukiant 3 projektus, Tarybos 2016 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 51/8S-44 Projektų sąrašas
papildytas dar vienu projektu.
Šakių rajono savivaldybės administracija 2017 m. rugpjūčio 8 d. raštu Nr. S-1816 (toliau –
Raštas) kreipėsi į Tarybą, informuodama, kad Asociacija Voniškių kaimo bendruomenės centras
projekto vertinimo metu atsiėmė projektinio pasiūlymo „Globos namų įkūrimas Voniškiuose“ paraišką
ir projekto įgyvendinti neplanuoja. Rašte nurodoma, kad Šakių rajono savivaldybė numato organizuoti
naują šios Priemonės projekto idėjų ir koncepcijų konkursą.
Atsižvelgiant į tai, buvo parengtas sprendimo projektas ,, Dėl Marijampolės regiono plėtros
tarybos 2016 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. 51/8S-31 „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“.
Pranešėja priminė, kad pagal paskelbtą kvietimą teikti projektinius pasiūlymus pagal Priemonę
galutinė projektinių pasiūlymų pateikimo data – 2017 m. spalio 31 d.
Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, 10 Tarybos narių balsavo „už“ , 0 –
„prieš“, 0 – „susilaikė“.
NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-34 ,,Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016
m. spalio 19 d. sprendimo Nr. 51/8S-31 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės 08.1.1CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai
finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
4. SVARSTYTA. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo
didinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų
sąrašo patvirtinimo.
Pranešėja – Skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Norutė informavo, jog 2017 m. liepos 24 d.
raštu Nr. 51/8D-215 Marijampolės regiono savivaldybių administracijoms buvo išsiųstas kvietimas
teikti projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo pagal 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų
išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705 priemonę „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo prieinamumo didinimas“ (toliau – Priemonė). Galutinė projektinių pasiūlymų pateikimo data –
2017 m. rugpjūčio 18 d. Buvo pateikti 4 projektiniai pasiūlymai dėl regiono projektų įgyvendinimo pagal
Priemonę. Vertinimo metu nustatyta, kad 3 projektiniai pasiūlymai atitinka visus nustatytus reikalavimus
ir gali būti įtraukti į regiono projektų sąrašą. Skyriaus vyresnioji specialistė Agnė Norutė priminė, kad
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. Atsižvelgiant į tai, kad 3 projektiniai pasiūlymai, pateikti be
investicijų projektų (Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ,,Pilviškių „Santakos“ gimnazijos
ikimokyklinio ugdymo pastato modernizavimas“, Šakių rajono savivaldybės administracijos ,,Modernių
ir saugių erdvių kūrimas Šakių rajono ugdymo įstaigose“, ir Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos
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Kazlų Rūdos vaikų lopšelio-darželio ,,Pušelė“ edukacinių erdvių modernizavimas“) yra įvertinti kaip
atitinkantys visus keliamus reikalavimus, siūloma sudaryti Priemonės iš ES struktūrinių fondų lėšų
siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašą kaupiamuoju būdu. Skyriaus
vyresnioji specialistė informavo, jog šiuo metu yra vertinamas Marijampolės savivaldybės projektas
pagal Priemonę, kuris yra pateiktas su investicijų projektu.
Atsižvelgiant į tai, buvo parengtas sprendimo projektas ,,Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių
potencialo didinimas“ priemonės 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
prieinamumo didinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono
projektų sąrašo patvirtinimo“.
Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, 10 Tarybos narių balsavo „už“ , 0 –
„prieš“, 0 – „susilaikė“.
NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-35 ,,Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo
didinimas“ priemonės 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo
didinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų
sąrašo patvirtinimo“.
5. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams pakeitimo.
Pranešėja – Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad pateiktu sprendimo projektu
siūloma tikslinti į Marijampolės regiono plėtros planą 2014–2020 metams (toliau – MRP Planas) įtrauktų
trijų Šakių rajono savivaldybės administracijos projektų, planuojamų įgyvendinti pagal 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir
kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ (toliau –
Priemonė) informaciją. Siūloma patikslinti MRP Plano priemonės ,,Kaimo gyvenamųjų vietovių
atnaujinimas“ Šakių rajono savivaldybės administracijos projektų 2.02.02.01.01 ,,Gelgaudiškio
gyvenamosios vietovės atnaujinimas“, 2.02.02.01.02 ,,Kudirkos Naumiesčio gyvenamosios vietovės
atnaujinimas“, 2.02.02.01.03 ,,Lukšių gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ informaciją, patikslinant
MRPP dalies „Priemonių planas“ 2, 4 ir 5 lenteles ir dalies „Plano įgyvendinimo stebėsena“ 4 ir 5
lenteles. Pakeitimo projektas buvo suderintas su Vidaus reikalų ministerija.
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“.
Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, 10 Tarybos narių balsavo „už“ , 0 –
„prieš“, 0 – „susilaikė“.
NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-36 „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“.
6. SVARSTYTA. Susitikimas su viceministrų regioninių pokyčių komanda.
Tarybos pirmininkas pristatė posėdyje dalyvaujančius ministerijų atstovus, padėkojo už dėmesį
regionams. Tarybos pirmininkas paprašė pasisakyti posėdyje dalyvaujančią Užsienio reikalų
ministerijos ambasadorę ypatingiems pavedimams Gitaną Grigaitytę.
Užsienio reikalų ministerijos ambasadorė ypatingiems pavedimams Gitana Grigaitytė pristatė
Užsienio reikalų ministerijos vykdomas programas, įtraukiant regionus ir verslą. Pranešėja pristatė
,,Ekonominę duomenų bazę“ – tai nauja svetainė, skirta Lietuvos diplomatinėms atstovybėms, jog šios
galėtų operatyviau apsikeisti informacija ekonominiais klausimais. Užsienio reikalų ministerijos
ambasadorė ypatingiems pavedimams užsiminė apie tai, kad su verslu planuojama atidaryti ,,Vieno
langelio“ sistemą, kurios pagalba regionams ir verslui būtų suteikiama daugiau informacijos aktualiais
klausimais. Pranešėja pristatė galimybes megzti ryšius su užsienio lietuviais, pagalbą grįžtantiesiems.
Užsienio reikalų ministerijos atstovė ragino skleisti informaciją apie Marijampolės regiono savivaldybes
per ambasadas ir taip pritraukti investicijų į regioną.
Užsienio reikalų ministerijos ambasadorė ypatingiems pavedimams Gitana Grigaitytė atkreipė
dėmesį dėl vizitų į kaimynines rytų valstybes ir ragino savivaldybes pranešti Užsienio reikalų
ministerijai apie planuojamus vizitus į šias valstybes.
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Kazlų Rūdos meras Vytautas Kanevičius teigė, jog jo atstovaujama savivaldybė jau beveik
dvidešimt metų užmezgę partneriškus ryšius su Kaliningrado srities Gusevo miestu, su kuriuo aktyviai
bendradarbiaujama. Taip pat Kazlų Rūdos savivaldybė turi partnerius Baltarusijoje, su kuriais bendrauja,
keičiasi delegacijomis.
Vidaus reikalų viceministras Giedrius Surplys patarė Užsienio reikalų ministerijai parengti
bendradarbiavimo per sieną instrukcijas, jog savivaldybėms būtų aiškiau, kaip kiekvienu atveju elgtis.
Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas tarybos narių paklausė ar šie neprieštarautų, jog savo
pranešimą pristatytų Vidaus reikalų viceministras Giedrius Surplys, pakeičiant darbotvarkės projekto
eigą. Tarybos nariai neprieštaravo šiam siūlymui.
Vidaus reikalų viceministras Giedrius Surplys informavo, jog spalio mėnesį bus parengta
regioninės politikos strategija – regioninės politikos gairės (Baltoji knyga), kurios bus pristatinėjamos
Lietuvos Respublikos Seime ir Vyriausybėje. Pranešėjas teigė, jog šios strategijos pagrindiniai akcentai
yra: savivaldos stiprinimas ir investicinės aplinkos savivaldybėse gerinimas, kompetencijų savivaldoje
ir regionuose gerinimas, suderinta regiono ir valstybės plėtra, regiono įvaizdžio gerinimas, regionų
stiprinimas. Viceministras informavo, jog šių metų spalio mėnesį kiekviename regione, kuris nori
specializuotis bus sudaromos darbo grupės, į kurių veiklą bus įtraukti savivaldybių Investicijų skyrių
specialistai, ,,Investuok Lietuvoje“ atstovai ir visų suinteresuotų regionų plėtra ministerijų (Ūkio
ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos) atstovai. Pagrindinis šių darbo grupių tikslas – savivaldybėms
išskirti savo plėtros prioritetines sritis, pabrėžiant savo išskirtinumą, identifikuojant regioninės
specializacijos kryptis. Viceministras Giedrius Surplys teigė, jog dar šiais metais Marijampolės regiono
plėtros taryba turi nuspręsti dėl regiono specializacijos. Viceministras informavo, jog iš visų regionų
specializacijų bus išrenkamos 3-4 iniciatyvos, kurios taps pilotinėmis ir galės būti finansuojamos 20142020 metų Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos lėšomis, integruojant įvairias iniciatyvas ir
įvairių sričių reformas.
Viceministras teigė, kad regionams yra sudaryta galimybė pademonstruoti savo turimą regioninį
potencialą. Viceministras pabrėžė, jog regionas kaip apskritis per mažas būti konkurencingu, todėl 2019
m. numatoma analizuoti regionų pasiekimus ir spręsti dėl funkcinių regionų sudarymo nuo 2020 metų.
Norima, jog regionas turėtų daugiau funkcijų ir galimybių paskirstant Europos Sąjungos lėšas.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo direktorius Evaldas Ulevičius
paklausė vidaus reikalų viceministro Giedrius Surplio, kada bus patvirtinta tvarka dėl socialinių
ekonominių partnerių skyrimo į regionų plėtros tarybas, atsižvelgiant į Regioninės plėtros įstatymo
pakeitimą, numatantį nuo 2017 m. spalio 1 d. socialinių ekonominių partnerių įtraukimą į regionų plėtros
tarybų sudėtį.
Viceministras Giedrius Surplys teigė, jog iki 2017 m. spalio 1 d. tvarka nebus patvirtinta, tačiau
tai bus padaryta dar šiais metais.
Posėdyje dalyvavusi Ūkio ministerijos Investicijų ir eksporto departamento direktorė Gina
Jaugielavičienė teigė, jog šiuo metu regionai neauga, todėl įtraukiant ministerijas siekiama regionams
pasiūlyti kaip jiems būti konkurencingiems, išlaikant žmonės. Pranešėjos nuomone, savivaldybėse
žmones išlaiko tik gerai apmokamos darbo vietos, todėl kiekvienas regionas turi išsirinkti savo
specializaciją.
Posėdyje buvo pristatyti Ūkio ministerijos rengiamos Lietuvos ekonominių teritorijų
specializacijos studijos, kurią rengia įmonė Strategy Labs/Lewben group, rezultatai, palyginti
Marijampolės regiono socio-ekonominiai rodikliai ir ekonominė specializacija nacionaliniame
kontekste. Vienas pagrindinių iššūkių, su kuriuo susiduriama tiek šalies, tiek regiono lygiu – gyventojų
skaičiaus mažėjimas. Marijampolės apskrityje per dešimtmetį gyventojų skaičius sumažėjo beveik 30
tūkstančių. Gyventojai keliasi į didesnius centrus, kur galima daugiau uždirbti. Analizės rezultatai
parodo, jog nedarbo lygis Marijampolės apskrityje yra aukštesnis nei Lietuvos vidurkis. Marijampolės
regiono savivaldybėse 2016 m. daugiau smulkaus ir vidutinio verslo įmonių buvo išregistruota nei
įregistruota. Į Marijampolės apskritį pritraukiama mažai tiesioginių užsienio investicijų ir materialinių
investicijų. Studijos rengėjai teigė, kad situacija Marijampolės apskrityje turėtų pasikeisti, kai
Marijampolės Laisvojoje ekonominėje zonoje (toliau – LEZ) veiklą pradės joje investuojančios įmonės.
Posėdyje dalyvavęs LEZ direktorius Simonas Petrulis, teigė, jog Marijampolės LEZ nors vienas
iš mažiausių, bet vienas greičiausiai augančių iš visų Lietuvos LEZ. Pranešėjas užsiminė, jog buvo
pasirašytas kontraktas su Danijos kapitalo langų ir durų gamintoja „Dovista“. S. Petrulis teigė, jog vienas
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iš didžiausių Marijampolės LEZ iššūkių – infrastruktūros pasirengimas, bet sėkmingai dirbama su miesto
savivalda.
Posėdyje pristatytoje Ūkio ministerijos rengiamoje Lietuvos ekonominių teritorijų
specializacijos studijoje įvertintas Marijampolės regiono savivaldybių ekonominis potencialas
atsižvelgiant į pramonės šakų koncentraciją savivaldybėse. Marijampolės savivaldybėje vyrauja maisto,
medienos ir metalo pramonės sektoriai, Vilkaviškio rajono savivaldybėje vyrauja tekstilė, mediena
baldai ir maisto gaminiai, Šakių rajono savivaldybėje-žemės ūkis, miškininkystė-baldai, Kazlų Rūdos
savivaldybėje ryški specializacija miškininkystės-medienos srityse, o Kalvarijos savivaldybėje vyrauja
su mediena ir logistika susijusios veiklos. Atsižvengiant į studijos rezultatus Marijampolės regionas
specializuotas apdirbamosios pramonės ir statybos sektoriuose, žymūs nespecializuoti didmeninės
prekybos ir transporto sektoriai.
Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo departamento direktoriaus pavaduotoja
Monika Biraitė-Juodvalkienė teigė, jog šiuo metu yra rengiamas naujas Lietuvos Respublikos bendrasis
planas (toliau – Planas). Pranešėja akcentavo, jog naujas Planas – tai dokumentas, kuris numatys
Lietuvos vystymo kryptis. Aplinkos ministerijos atstovė, teigė, jog naujame Plane atsispindės regionų
specializacija. Pranešėja užsiminė, kad viena iš sudedamųjų Plano dalių bus miesto chartija, kurioje
aprašoma apie miestus, aptariamos jų problemos, identifikuojamos kryptys kaip darniai plėtoti miestus,
nustatomi miestų plėtros principai, pateikiami gerosios praktikos pavyzdžiai.
Posėdyje dalyvavęs Krašto apsaugos viceministras Vytautas Umbrasas teigė, kad Marijampolės
regione veikia Lietuvos kariuomenės Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos
logistikos batalionas ir Kazlų Rūdos poligonas, į kurių bazę investuojama. Padaliniai bendradarbiauja
su vietos savivalda, vietos verslu. Viceministras užsiminė, jog planuojama stiprinti ir plėsti Kazlų Rūdos
poligoną. Norima, jog Kazlų Rūdos poligone treniruotųsi daugiau Lietuvos krašto apsaugos pajėgų karių
ir sąjungininkų. Viceministras užsiminė, jog į Kazlų Rūdos poligoną numatoma investuoti iki 20 mln.
eurų.
Kazlų Rūdos savivaldybės atstovai paklausė Krašto apsaugos viceministro Vytauto Umbraso,
kokie galutiniai spendimai dėl aerodromo, esančio Kazlų Rūdos savivaldybėje bei kas bus reikalinga iš
savivaldybės pusės (teritorijų planavimo dokumentai ar kt.).
Krašto apsaugos ministerijos viceministras teigė, jog nuo 2016 m. gruodžio mėnesio Turto
bankas aerodromą perdavė Lietuvos kariuomenei. Vicemeras informavo, jog reikia pakeisti teritorijos
paskirtį į karinę, sudarant panaudos sutartį su Žemės ūkio ministerija.
Kazlų Rūdos meras Vytautas Kanevičius teigė, jog džiugi žinia, kad į Kazlų Rūdos poligoną bus
investuojama iki 20 mln. eurų., kadangi bus sukuriama daugiau darbo vietų paslaugų sferoje. Meras
Vytautas Kanevičius nuogąstavo dėl esančio aerodromo Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje, kadangi
Kazlų Rūdos savivaldybė keisdama šios teritorijos žemės paskirtį investavo 10 000 eurų, tačiau šią
teritoriją perėmė Turto bankas. Kazlų Rūdos meras Vytautas Kanevičius paprašė Krašto apsaugos
ministerijai numatyti lėšas Kazlų Rudos savivaldybės patirtiems nuostoliams, susijusiems su žemės
paskirties keitimu, kompensuoti.
Kazlų Rūdos meras Vytautas Kanevičius teigė, jog Susisiekimo ministerija ir Lietuvos kelių
direkcija šiuo metu ruošiasi projektuoti kelio, einančio pro poligoną rekonstrukciją. Meras paprašė, jog
ir Krašto apsaugos ministerija prisidėtų prie šio kelio rekonstrukcijos, kadangi, šiuo keliu vyksta sunki
karinė technika, todėl projektuojant kelią reikėtų įvertinti kelio apkrovą. Vytautas Kanevičius teigė, jog
šalia kelio reikia nutiesti pėsčiųjų ir dviračių taką, užtikrinant pėsčiųjų ir dviratininkų saugumą.
7. SVARSTYTA. Kiti klausimai
Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė priminė, jog teikti projektinius pasiūlymus dėl regiono
projektų įgyvendinimo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R920 priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ galima iki 2017 m.
spalio 2 d., o iki 2017 m. spalio 31 d. – pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo
priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros“.
J. Mitrulevičienė Tarybos nariams pristatė Aplinkos ministerijos 2017 m. rugpjūčio 11 d. rašte
Nr. (15-1)-D8-5591 „Dėl papildomų išaiškinimų priemonės 05.3.2-APVA-R-014 lėšų naudojimui“
(toliau – Raštas) pateiktą informaciją dėl pagal priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
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tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ (toliau – Priemonė) remiamos
veiklos „geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija“ įgyvendinimo.
Rašte nurodoma, kad šiuo metu įgyvendinamų projektų pagal Priemonę apimtis turėtų būti padidinama
skiriant papildomą finansavimą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
inventorizacijai atlikti. Skyriaus vedėja informavo, kad papildomas finansavimas gali būti skiriamas tuo
atveju, jeigu dėl didesnės apimties projektas duotų daugiau socialinės ir (ar) ekonominės naudos, taip
pat geriau prisidėtų prie veiksmų programos tikslų įgyvendinimo. Pranešėjos teigimu, remiantis šiuo
metu galiojančiomis investicijų projektų rengimo metodikos nuostatomis, geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacijos veikla papildomos socialinės ir (ar) ekonominės
naudos negeneruoja. Tarybos nariai nuogąstavo, kad šiuo atveju, skyrus papildomą finansavimą
įgyvendinamiems projektams, finansuojama ES fondų lėšų dalis inventorizacijai būtų nustatoma pagal
esamą projektų intensyvumą, kuris gali siekti tik 50 proc. Buvo nuspręsta kreiptis į Aplinkos ministeriją,
išdėstant susidariusią situaciją.
Nutarta sekantį posėdį organizuoti Marijampolės savivaldybėje.
Posėdžio pirmininkas

Metas Ražinskas

Posėdžio sekretorė
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