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Marijampolė
Posėdis įvyko 2013-05-23 Kalvarijos savivaldybėje.
Posėdţio pirmininkas – Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas Algis Ţvaliauskas.
Posėdţio sekretorė – Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos skyriaus vyr. specialistė Rima Puskunigienė.
Dalyvavo: Tarybos nariai (sąrašas pridedamas, 1 priedas) ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas,
2 priedas).
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Marijampolės regiono projektinių pasiūlymų suvestinės ir Marijampolės regiono
projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei „Savivaldos transporto infrastruktūros
modernizavimas ir plėtra“ patikslinimo.
2. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2010 m. laikotarpio ir 2011–2013 m. laikotarpio
sąrašų priemonei „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ patikslinimo.
3. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei
„Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ patikslinimo.
4. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei „Prielaidų
spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ patikslinimo.
5. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei
„Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“ patikslinimo.
6. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2010 m. laikotarpio bei 2011–2013 m.
laikotarpio sąrašų priemonei „Teritorijų planavimas“ patikslinimo.
7. Informacija apie Marijampolės regiono Vietos veiklos grupių veiklą.
8. Kita informacija.
Posėdyje dalyvauja 8 Tarybos nariai. Kvorumas yra.
Posėdţio pirmininkas Algis Ţvaliauskas pasiūlė į posėdţio darbotvarkę įtraukti papildomą
klausimą dėl priemonės „Teritorijų planavimas sąrašų patikslinimo.
Uţ pasiūlytą papildytą darbotvarkę Tarybos nariai balsavo visais balsais.
1. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono projektinių pasiūlymų suvestinės ir Marijampolės
regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei „Savivaldos transporto infrastruktūros
modernizavimas ir plėtra“ patikslinimo.
Pranešėja – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės
apskrities skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausioji specialistė Jurgita Pačkauskaitė informavo, kad yra
gauta Vidaus reikalų ministerijos informacija (2013 m. kovo 3 d. raštas Nr. 1D-4459), jog
planuojama pakeisti Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšomis
finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2008 m. balandţio 17 d. nutarimu Nr. 352, papildant jį nuostata, kad nauji regiono projektai į
regiono projektų sąrašą galės būti įrašomi iki 2013 m. birţelio 14 d. Anot pranešėjos, jeigu minėti
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pakeitimai įsigalios, tai šiame posėdyje būtų paskutinė galimybė 2007–2013 finansavimo
laikotarpyje į Pagrindinius projektų sąrašus perkelti projektus iš Rezervinių projektų sąrašų. Be to, ji
atkreipė dėmesį, kad ateityje sutaupytos lėšos galės būti panaudojamos įgyvendinamų projektų
papildomam finansavimui.
Jurgita Pačkauskaitė informavo, jog tikslinant priemonės „Savivaldos transporto
infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ (toliau – Priemonė) regiono projektų sąrašą, sprendimo
projekte siūloma koreguoti įgyvendinamo projekto „Šakių rajono savivaldybės susisiekimo
infrastruktūros modernizavimas. (II etapas). Darbai“ vertę pagal projektui finansavimo ir
administravimo sutartimi skirtas lėšas. Patikslinus projekto vertę, sutaupytų ES fondų lėšos pagal
priemonę Marijampolės regione sudarytų 257 681,65 Lt.
2013 m. kovo mėnesį buvo paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus 2007–2013 m.
laikotarpio Rezervinių Marijampolės regiono projektų sąrašui pagal priemonę „Savivaldos
transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ (toliau – Priemonė) atnaujinti.
Gauti du projektiniai pasiūlymai. Pranešėja pristatė projektinių pasiūlymų suvestinę ir
supaţindino Tarybos narius su Darbo grupės, koordinuojančios regiono projektų planavimą (toliau –
Darbo grupė), 2013 m. geguţės 15 d. vykusiame posėdyje suformuluotomis išvadomis.
Apibendrindama situaciją, pranešėja atkreipė dėmesį, kad įskaitant suvestinėje pristatytus
naujus projektus ir Rezervinių projektų sąraše esančius projektus, iš viso į sutaupytų lėšų
panaudojimą pretenduoja 4 projektai. Anot pranešėjos, Darbo grupės nariai, atsiţvelgdami į tai, jog
ES fondų lėšos pagal Priemonę buvo sutaupytos dėl to, kad projektui „Šakių rajono savivaldybės
susisiekimo infrastruktūros modernizavimas. (II etapas). Darbai“ buvo pritaikytos finansinės
sankcijos bei į tai, kad Rezervinių projektų sąraše esantys projektai nebuvo patikslinti ir pateikti
sekretoriatui pagal paskelbtą kvietimą, rekomendavo siūlyti Marijampolės regiono plėtros tarybai į
Pagrindinį projektų sąrašą įtraukti projektą „Šakių rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros
modernizavimas. (III etapas). Darbai“, o Rezervinių projektų sąrašą išdėstyti nauja redakcija,
pirmuoju numeriu įtraukiant projektą „Kalvarijos miesto gatvių ir šaligatvių bei tilto per Šešupę
Vytauto g. sutvarkymas. Techninės dokumentacijos parengimas“.
Atsiţvelgiant į išdėstytą situaciją, parengtas sprendimo projektas.
Sprendimo projektas patvirtintas bendru Tarybos narių sutarimu.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-16 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m. balandţio
23 d. sprendimo Nr. TS-12 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m.
Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, 2007–2013 m.
laikotarpio sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
2. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2010 m. laikotarpio (toliau –
Pirmojo etapo) ir 2011–2013 m. laikotarpio (toliau – Antrojo etapo) sąrašų priemonei „Nestacionarių
socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ (toliau – Priemonė) patikslinimo.
Pranešėja – Skyriaus vyr. specialistė Jurgita Pačkauskaitė informavo, jog siekiant uţtikrinti
spartų ir efektyvų ES fondų lėšų, skirtų regiono projektams, panaudojimą bei operatyviai priimti
sprendimus dėl sutaupytų lėšų, siūloma tikslinti abiejų laikotarpių sąrašus pagal Priemonę.
Pirmojo etapo sąrašą siūloma tikslinti, koreguojant dviejų baigtų įgyvendinti projektų
(„Vilkaviškio socialinės pagalbos centro pastato rekonstrukcija“ ir „Nestacionarių socialinių
paslaugų plėtra VšĮ Kazlų Rūdos savivaldybės vaikų dienos centre“) vertes pagal projektų
vykdytojams faktiškai išmokėtas lėšas. Patikslinus minėtų projektų biudţetų vertes, nepanaudotų ES
fondų lėšų likutis pagal priemonę būtų 78 192,55 Lt. Likusias sutaupytas ES fondų lėšas tikslinga
panaudoti šiuo metu įgyvendinamiems projektams papildomai finansuoti.
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija raštu kreipėsi į Marijampolės regiono plėtros tarybą
dėl papildomų lėšų poreikio į Antrojo etapo sąrašą įtrauktam projektui „Nestacionarių socialinių
paslaugų plėtra VšĮ Kazlų Rūdos socialinės paramos centre“ įgyvendinti, informuodama, kad
neuţteko lėšų vidaus patalpų remontui, o iš papildomų planuotų šaltinių lėšų nebuvo gauta.
Remiantis aukščiau išdėstyta informacija, parengti sprendimų projektai, kuriems buvo pritarta
Darbo grupės posėdyje ir kuriuos siūloma tvirtinti Marijampolės regiono plėtros tarybai.
Sprendimo projektas patvirtintas bendru Tarybos narių sutarimu.
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NUTARTA:
1. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-17 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2008 m.
lapkričio 4 d. sprendimo Nr. TS-12 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal VP32.4-SADM-01-R priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, 2007–2010 m.
laikotarpio sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
2. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-18 Sprendimo projektas „Dėl Marijampolės regiono plėtros
tarybos 2010 m. birţelio 9 d. sprendimo Nr. TS-18 „Dėl Marijampolės regiono projektų,
finansuojamų pagal VP3-2.4-SADM-01-R priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų
infrastruktūros plėtra“, 2011–2013 m. laikotarpio sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
3. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo
priemonei „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ (toliau – Sąrašas)
patikslinimo.
Pranešėja – Skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Pačkauskaitė informavo, kad siekiant
uţtikrinti spartų ir efektyvų ES fondų lėšų, skirtų regiono projektams, panaudojimą bei operatyviai
priimti sprendimus dėl sutaupytų lėšų, siūloma tikslinti 6 baigtų įgyvendinti projektų bei 5 šiuo metu
įgyvendinamų projektų vertes, kuriems išmokėtos/skirtos maţesnės ES fondų lėšų sumos nei
projektų biudţetai Sąraše. Patikslinus minėtų projektų biudţetų vertes, nepanaudotų ES fondų lėšų
likutis pagal priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ (toliau –
Priemonė) būtų 533 611,92 Lt.
Į Rezervinį sąrašą yra įtraukti 3 projektai, kurių ES fondų lėšų bendra vertė – 3 165 082,95 Lt.
Rezerviniame sąraše pirmuoju numeriu yra Kalvarijos savivaldybės administracijos projektas
„Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Kalvarijos lopšelio-darţelio „Ţilvitis“ Jungėjų
skyriuje“, kurio ES fondų vertė sudaro 375 790,95 Lt. Įtraukus šį rezervinį projektą į Pagrindinį
sąrašą, nepanaudotų ES fondų lėšų likutis pagal priemonę būtų 157 820,97 Lt. Kitų dviejų rezervinių
projektų vertės gerokai viršija Priemonei skirtų nepanaudotų lėšų likutį.
Marijampolės savivaldybės administracija yra informavusi Marijampolės regiono plėtros
tarybos sekretoriatą, jog trūksta lėšų šiuo metu įgyvendinamam projektui „Marijampolės „Ţiburėlio“
mokyklos-daugiafunkcio centro pastatų energetinio efektyvumo didinimas“.
Darbo grupės nariai 2013 m. geguţės 15 d. vykusiame posėdyje, išdiskutavę susidariusią
situaciją, vienbalsiai priėjo nuomonės, kad sutaupytas lėšas tikslinga skirti projekto „Marijampolės
„Ţiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro pastatų energetinio efektyvumo didinimas“
papildomoms veikloms įgyvendinti.
Remiantis aukščiau išdėstyta informacija parengtas sprendimo projektas, kuriuo Pagrindinis
sąrašas ir Rezervinių projektų sąrašas išdėstomi nauja redakcija. Pakeitimų esmė: tikslinamos
Pagrindiniame sąraše esančių baigtų projektų vertės pagal projektams faktiškai išmokėtas lėšas bei
įgyvendinamų projektų vertės – pagal projektams finansavimo ir administravimo sutartimi skirtas
lėšas; koreguojamas (padidinamas) projekto „Marijampolės „Ţiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio
centro pastatų energetinio efektyvumo didinimas“ biudţetas; projektas „Energijos vartojimo
efektyvumo didinimas Kalvarijos lopšelio-darţelio „Ţilvitis“ Jungėnų skyriuje“ perkeliamas iš
Rezervinių projektų sąrašo į Pagrindinį sąrašą.
Sprendimo projektas patvirtintas bendru Tarybos narių sutarimu.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-19 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m. rugsėjo 8
d. sprendimo Nr. TS-24 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal VP3-3.4-ŪM-04R priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“, 2007–2013 m. laikotarpio
sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“.
4. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo
priemonei „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ (toliau –
Sąrašas) patikslinimo.
Pranešėja – Skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Pačkauskaitė informavo, kad siekiant
uţtikrinti spartų ir efektyvų ES fondų lėšų, skirtų regiono projektams, panaudojimą bei operatyviai
priimti sprendimus dėl sutaupytų lėšų, tikslinga koreguoti Sąraše esančių 7 projektų vertes (6 baigtų
įgyvendinti projektų vertes pagal projektų vykdytojams galutinai išmokėtas lėšas bei 1 šiuo metu
įgyvendinamo projekto vertę pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartimi skirtas lėšas).
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Patikslinus projektų biudţetų vertes, nepanaudotų ES fondų lėšų likutis pagal priemonę būtų 365
455,39 Lt. Likusias sutaupytas ES fondų lėšas tikslinga panaudoti šiuo metu įgyvendinamiems
projektams papildomai finansuoti.
Pranešėja informavo, kad Šakių rajono savivaldybės administracija raštu kreipėsi į
Marijampolės regiono plėtros tarybą, prašydama padidinti projektų „Maţųjų miestelių turizmo
galimybės. Sintautai“ ir „Maţųjų miestelių diversifikacijos galimybės. Kiduliai“ vertes 226 298,49
Lt (ES fondų lėšos – 192 353,71 Lt). Papildomos lėšos būtų skirtos neįgyvendintoms bei
papildomoms veikloms finansuoti, o tai leistų pasiekti geresnių kiekybinių projektų įgyvendinimo
rezultatų.
Padidinus minėtų projektų vertes, nepanaudotų ES fondų lėšų likutis pagal priemonę – 173
101,68 Lt. Anot pranešėjos, ateityje visas pagal Priemonę sutaupytas lėšas būtų tikslinga papildomai
skirti Kalvarijos savivaldybės projektui „Pastato Akmenynų seniūnijoje renovacija, pritaikymas
bendruomenės reikmėms ir aplinkos sutvarkymas“, kadangi Kalvarijos savivaldybė administracija
informavo, jog trūksta lėšų (apie 1 milijono litų) projekto įgyvendinimui.
Remiantis aukščiau išdėstyta informacija, parengtas sprendimo projektas, kuriuo siūloma
patikslinti (sumaţinti) 7 projektų vertės bei padidinti projektų „Maţųjų miestelių turizmo galimybės.
Sintautai“ ir „Maţųjų miestelių diversifikacijos galimybės. Kiduliai“ biudţetus.
Sprendimo projektas patvirtintas bendru tarybos narių sutarimu.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-20 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2010 m. rugsėjo 20
d. sprendimo Nr. TS-29 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal priemonę VP31.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“
2007–2013 m. laikotarpio sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“.
5. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo
priemonei „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“ patikslinimo.
Pranešėja – Skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Pačkauskaitė informavo, kad siekiant
uţtikrinti spartų ir efektyvų ES fondų lėšų, skirtų regiono projektams, panaudojimą bei operatyviai
priimti sprendimus dėl sutaupytų lėšų, siūloma tikslinti baigto įgyvendinti projekto „Vilkaviškio
vaikų lopšelio-darţelio „Pasaka“ modernizavimas“ vertę, kuriam išmokėtos maţesnės ES fondų lėšų
sumos nei projekto biudţetas sąraše. Patikslinus projekto biudţeto vertę, nepanaudotų ES fondų lėšų
likutis pagal priemonę yra 134 230,06 Lt.
Atsiţvelgiant į tai, jog Vidaus reikalų ministerija planuoja nustatyti, kad nauji projektai į
regionų projektų sąrašus galės būti įtraukiami tik iki 2013 m. birţelio 14 d., Darbo grupės posėdyje
vykusiame 2013 m. geguţės 15 d., buvo pasiūlyta į Pagrindinį projektų sąrašą iš Rezervinio projektų
sąrašo įtraukti projektą „Kazlų Rūdos pradinės mokyklos modernizavimas“. Kazlų Rūdos
savivaldybės administracija 2013 m. geguţės 16 d. pateikė partikslintą projektinį pasiūlymą.
Remiantis aukščiau pateikta informacija, parengtas sprendimo projektas.
Sprendimo projektas patvirtintas visais Tarybos narių balsais.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-21 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m. rugsėjo 8
d. sprendimo Nr. TS-25 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal VP3-2.2-ŠMM06-R priemonę „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“, 2007–2013 m. laikotarpio sąrašų
patvirtinimo“ pakeitimo“.
6. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2010 m. laikotarpio (I etapo) bei
2011–2013 m. laikotarpio (II etapo) sąrašų priemonei „Teritorijų planavimas“ patikslinimo.
Pranešėja – Skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Pačkauskaitė informavo, kad nuo 2013 m.
geguţės 16 d. įsigaliojus LR Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 789 „Dėl Ţmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programos priedo patvirtinimo” pakeitimui, Marijampolės regionui
priemonės „Teritorijų planavimas” (toliau – Priemonė) įgyvendinimui skirtų ES fondų lėšų limitas
yra 4 318 931 Lt.
Darbo grupės posėdyje, vykusiame 2013 m. geguţės 15 d., buvo aptarta, kad tris pirmuosius
Rezervinių projektų sąraše esančius projektus („Kazlų Rūdos savivaldybės ir miesto teritorijų
planavimo dokumentų parengimas“, „Marijampolės miesto teritorijų detaliųjų planų parengimas“,
„Kalvarijos miesto Suvalkų gatvės kvartalo detaliojo plano parengimas“) 2013 m. birţelio mėnesį
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vyksiančiame Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdyje bus galima perkelti į Pagrindinį
projektų sąrašą.
Tačiau 2013 m. geguţės 22 d. buvo gauta informacija, jog Vidaus reikalų ministerija rengia
priemonių „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“, „Regioninės
plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai
plėtros planai“ ir „Teritorijų planavimas“ finansavimo sąlygų aprašų pakeitimus. Marijampolės
regiono projektų vykdytojams aktualus pakeitimas dėl priemonės „Teritorijų planavimas“, nes
nustačius galutinį paraiškų pateikimo terminą (iki 2013 m. liepos 31 d.) ir įvertinus tai, kad iki
paraiškos pateikimo datos dar turi likti 2 mėn. agentūrų kvietimui pateikti, rezerviniai ar nauji
projektai į sąrašus turėtų būti įtraukti iki 2013 m. geguţės 31 d.
Todėl atsirado būtinybė kuo skubiau tikslinti Priemonės sąrašus.
Atsiţvelgiant į išdėstytą situaciją, parengti sprendimų projektai, kuriuose siūloma: I etapo
sąrašą tikslinti, pakoreguojant 2 baigtų projektų vertes pagal projektams faktiškai išmokėtas lėšas; II
etapo sąrašą tikslinti, pakoreguojant 6 projektų vertes pagal įgyvendinamiems/baigtiems projektams
paskirtas/faktiškai išmokėtas lėšas ir siūloma iš rezervinio sąrašo į pagrindinį perkelti Marijampolės,
Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybių administracijų projektus.
Sprendimo projektas patvirtintas visais Tarybos narių balsais.
NUTARTA:
1. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-22 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m. kovo
24 d. sprendimo Nr. TS-2 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal priemonę VP14.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“, 2007–2010 m. laikotarpio sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
2. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-23 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2010 m. birţelio
28 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal priemonę VP14.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“, 2011–2013 m. laikotarpio sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo.
7. SVARSTYTA. Informacija apie Marijampolės regiono Vietos veiklos grupių veiklą.
Pranešėja –Vilkaviškio krašto Vietos veiklos grupės (toliau –VVG) projektų administratorė
Daiva Riklienė supaţindino su Marijampolės apskrityje veikiančiomis savivaldybių VVG, pristatė
VVG veiklą: pateikė informaciją apie kiekvienos VVG strategijos prioritetus ir priemones, gautą ES
paramą, įgyvendinamų projektų skaičių. Pranešėja detaliau apibūdino kiekvienoje VVG
įgyvendinamus vietos projektus bei tarptautinio bendradarbiavimo projektus.
Marijampolės VVG pirmininkė Reda Kneizevicienė išreiškė nuomonę, kad iki šiol tik Ţemės
ūkio ministerija teikė paramą jų projektų įgyvendinimui ir kad visų posėdyje dalyvaujančių VVG
atstovai tikisi glaudaus bendradarbiavimo su Marijampolės regiono plėtros taryba bei protingo lėšų
paskirstymo kitame (2014–2020 m.) finansavimo periode.
Vyko diskusija VVG veiklos klausimais, kurios metu Valdas Aleknavičius, Algimantas
Antanas Greimas ir kai kurie kiti posėdyje dalyvavę asmenys palaikė VVG atstovus, sakydami, kad
jų veikla ir įgyvendinami projektai yra naudingi vietos gyventojams ir kad savivaldybių
administracijos turėtų prisidėti prie VVG veiklų įgyvendinimo.
8. SVARSTYTA. Kita informacija.
Pranešėjas – Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas Algis Ţvaliauskas informavo,
jog Marijampolės regiono plėtros taryba, atsiţvelgdama į kad Lietuvos kultūros asociacijos prašymą
pritarti kultūros asociacijų iniciatyvai dėl kultūros darbuotojų atlygimų didinimo, 2013-04-15 raštu
Nr. 51/8MT-46 kreipėsi į LR Seimo pirmininką, LR Ministrą pirmininką, LR Seimo Švietimo,
mokslo ir kultūros komitetą ir kitas institucijas, prašydama atkreipti dėmesį į kultūros bendruomenės
siekius bei keliamą klausimą dėl darbo uţmokesčio didinimo. 2013 m. geguţės 8 d. gautas Lietuvos
Respublikos Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 2013 m. balandţio 17 d. posėdţio
protokolo Nr. 106-P-18 išrašas, kuriuo informuojama, jog buvo svarstytas klausimas dėl kultūros
darbuotojų atlyginimų ir buvo nutarta 2013 metais skirti papildomas lėšas kultūros darbuotojų
atlyginimams padidinti.
Kalvarijos savivaldybės meras Valdas Aleknavičius informavo, jog priėmus naujos redakcijos
Ţemės mokesčio įstatymą, pasikeitė ne tik ţemės mokesčio skaičiavimo bazė (nuo buvusios
indeksuotos ţemės vertės pereita prie ţemės vidutinės rinkos vertės), bet ir ţemės mokesčio tarifo
dydis. Pagal dabar galiojantį įstatymą vienodos kokybės ţemės ūkio paskirties ţemės, esančios šalia
miestų, vertė yra didesnė, todėl ir mokesčiai uţ šitą ţemę didesni, nors produkcijai uţauginti sąlygos
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tokios pačios kaip ir toliau nuo miestų esančiose vietovėse. Todėl, anot mero, tikslinga Marijampolės
regiono plėtros tarybos vardu kreiptis į atitinkamas institucijas, siūlant ţemės ūkio paskirties ţemės
mokesčius skaičiuoti atsiţvelgiant ne į ţemės rinkos vertę, bet į ţemės kokybės (boniteto) balą, nes
ţemės ūkio paskirties ţemė naudojama ţemės ūkio produkcijai auginti, o produkcijos uţauginimas
priklauso nuo ţemės kokybės, o ne nuo jos vertės.
Pasiūlymui parengti kreipimąsi dėl ţemės mokesčio pritarė visi Tarybos nariai.
NUTARTA:
Parengti kreipimąsi dėl ţemės mokesčio ir išsiųsti Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų
komitetui, Ţemės ūkio ministerijai bei Lietuvos savivaldybių asociacijai.
Jurgita Pačkauskaitė informavo, jog Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie
Susisiekimo ministerijos (toliau – IVPK) 2013 m. balandţio 9 d. raštu Nr. S-458 „Dėl priemonės
„Elektroninė demokratija: regionai“ įgyvendinimo“ kreipėsi į regiono plėtros tarybas, prašydamas
pateikti siūlymus dėl galimų naujų projektų, kurie galėtų būti įgyvendinti panaudojant priemonės
įgyvendinimui skirtų lėšų sutaupymus atskiruose regionuose.
Apie Marijampolės ir Šakių rajono savivaldybės poreikį įgyvendinti projektus, panaudojant
regionui skirtų lėšų likutį, Skyrius 2013 m. balandţio 18 d. raštu informavo IVPK.
IVPK 2013 m. geguţės 10 d. raštu Nr. S-661 „Dėl priemonės „Elektroninė demokratija:
regionai“ įgyvendinimo“ papildomai kreipėsi į Marijampolės regiono plėtros tarybą ir pateikė
pasiūlymų pildymo formą, prašydamas patikslintą informaciją pateikti iki 2013 m. geguţės 24 d.
Atsiţvelgiant į tai, projektinių pasiūlymų pildymo formos buvo išsiųstos Šakių rajono ir
Marijampolės savivaldybių administracijoms. Gavus uţpildytas projektinių pasiūlymų formas ir
išanalizavus planuojamas įgyvendinti veiklas, siūloma IVPK teikti abu projektus, pirmuoju numeriu
įrašant Marijampolės savivaldybės administracijos projektą, o antruoju – Šakių rajono savivaldybės
administracijos projektą.
Pasiūlymui pritarė visi Tarybos nariai.
NUTARTA:
Informacinės visuomenės plėtros komitetui teikti Marijampolės savivaldybės administracijos ir
Šakių rajono savivaldybės administracijos projektinius pasiūlymus, kurie galėtų būti įgyvendinti
panaudojant sutaupytas lėšas pagal priemonę „Elektroninė demokratija: regionai“, pirmuoju numeriu
teikiant projektą „Demokratinių procesų viešinimo plėtra Marijampolės savivaldybėje“, antruoju
numeriu – projektą „Informacinės visuomenės plėtros Šakių rajone programa II“.

Posėdţio pirmininkas

Posėdţio sekretorė

Algis Ţvaliauskas

Rima Puskunigienė

