REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ
MINISTERIJOS MARIJAMPOLĖS APSKRITIES SKYRIUS
MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS

2013-06-20 Nr. 51/8P-4
Marijampolė
Posėdis įvyko 2013-06-20 Šakių rajono savivaldybėje.
Posėdţio pirmininkas – Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas Algis Ţvaliauskas.
Posėdţio sekretorė – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Marijampolės apskrities skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Norutė.
Dalyvavo: Tarybos nariai (sąrašas pridedamas, 1 priedas) ir kiti asmenys (sąrašas
pridedamas, 2 priedas).
DARBOTVARKĖ:
1. Informacija apie „Debesų kompiuterijos“ suteikiamas galimybes ir naudą savivaldybėse.
2. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotojo išrinkimo.
3. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei „Prielaidų
spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ patikslinimo.
4. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2010 m. laikotarpio ir 2011–2013 m. laikotarpio
sąrašų priemonei „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“
patikslinimo.
5. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2010 m. laikotarpio ir 2011–2013 m. laikotarpio
sąrašų priemonei „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių
(ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ patikslinimo.
6. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei
„Elektroninė demokratija: regionai“ patikslinimo.
7. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2006–2013 m. patikslinimo.
8. Dėl Marijampolės apskrities 2009–2018 metų atliekų tvarkymo plano vykdymo ataskaitos
patvirtinimo ir informacija apie UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro vykdomų iš
ES fondų ir LR Valstybės biudţeto lėšų finansuojamų projektų įgyvendinimo eigą.
9. Informacija apie Marijampolės regiono projektų įgyvendinimą
10. Informacija apie situaciją darbo rinkoje Marijampolės regione.
11. Kita informacija.
Posėdyje dalyvauja 9 Tarybos nariai. Kvorumas yra.
Posėdţio pirmininkas Algis Ţvaliauskas pasiūlė į posėdţio darbotvarkę įtraukti papildomą
klausimą „Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei
„Elektroninė demokratija: regionai“ patikslinimo“.
Uţ pasiūlytą papildytą darbotvarkę Tarybos nariai balsavo visais balsais.
1. SVARSTYTA. Informacija apie „Debesų kompiuterijos“ suteikiamas galimybes ir naudą
savivaldybėse.
Pranešėjas – UAB „Blue Bridge Baltic“ verslo plėtros direktorius Aldas Glemţa pristatė savo
IT kompaniją bei paaiškino jos siūlomos IT paslaugos „Debesų kompiuterija“ privalumus bei naudą.
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2. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotojo
išrinkimo.
Pranešėjas – Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas Algis Ţvaliauskas informavo,
jog Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 13 straipsnio 6 dalies 8 punktas nustato, kad
regiono plėtros taryba renka regiono plėtros tarybos pirmininką bei jo pavaduotoją, atleidţia juos iš
pareigų.
Marijampolės regiono plėtros taryba 2011 m. birţelio 21 d. sprendimu Nr. 51/8S-2 „Dėl
Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotojo išrinkimo“ Marijampolės regiono
plėtros tarybos pirmininko pavaduotoja išrinko Birutę Kaţemėkaitę.
Birutė Kaţemėkaitė atstove į Marijampolės regiono plėtros tarybą buvo paskirta Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1324. Lietuvos Respublikos
Vyriausybė 2013 m. geguţės 22 d. nutarimu Nr. 435 atstovu į Marijampolės regiono plėtros tarybą
paskyrė Valdą Tumelį ir pripaţino netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m.
rugsėjo 15 d. nutarimą Nr. 1324. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. birţelio 4 d.
įsakymu Nr. 1V-480 buvo pakeista Marijampolės regiono plėtros tarybos sudėtis, vietoj Birutės
Kaţemėkaitės įtraukiant Valdą Tumelį.
Posėdţio pirmininkas Algis Ţvaliauskas pasiūlė Marijampolės regiono plėtros tarybos
pirmininko pavaduotoju rinkti Tarybos narį Rimvydą Ţiemį.
Uţ tai, kad Rimvydas Ţiemys būtų skiriamas Marijampolės regiono plėtros tarybos
pirmininko pavaduotoju, balsavo 8 Tarybos nariai, „susilaikė“ – 1.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-24 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininko
pavaduotojo išrinkimo“.
3. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo
priemonei „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ (toliau –
Sąrašas) patikslinimo.
Pranešėja – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės
apskrities skyriaus (toliau – 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 1 baigto įgyvendinti ir 1 šiuo
metu įgyvendinamo 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 431 164 Lt. Likusias sutaupytas ES fondų lėšas tikslinga panaudoti šiuo metu
įgyvendinamiems projektams papildomai finansuoti.
Kalvarijos savivaldybės administracija 2013 m. geguţės 30 d. raštu Nr. 1068-(4.16-01)
informavo, kad įvykdţius į Sąrašą įtraukto projekto „Pastato Akmenynų seniūnijoje renovacija,
pritaikymas bendruomenės reikmėms ir aplinkos sutvarkymas“ rangos darbų pirkimą, paaiškėjo, kad
įgyvendinti projektą pilna apimtimi turimomis lėšomis nėra galimybių. Savivaldybės administracija
2013 m. birţelio 7 d. raštu Nr. IS-1110-(4.16-01) pateikė patikslintą projektinį pasiūlymą, kuriame
nurodyta, kad pagal parengtą projekte numatytų objektų rekonstravimo techninį projektą, rangos
darbų vertė 1 700 000 Lt viršija projekto biudţetą. Vykdant rangos darbų viešuosius pirkimus,
rangos darbų pasiūlymų vertė 1 094 572 Lt viršijo projekto biudţetą. Atsiţvelgiant į tai, siūloma
tikslinti projekto „Pastato Akmenynų seniūnijoje renovacija, pritaikymas bendruomenės reikmėms ir
aplinkos sutvarkymas“ biudţetą, skiriant projektui regione pagal priemonę sutaupytas ES fondų
lėšas, bei pakoreguoti projekto rezultatus.
Marijampolės savivaldybės administracija 2013 m. birţelio 11 d. raštu Nr. 6430(10.74)
kreipėsi į Marijampolės regiono plėtros tarybą, prašydama patikslinti į Sąrašą įtraukto projekto
„Igliaukos kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir gyvenamosios aplinkos gerinimas“
siektinus rezultatus, išbraukiant ţodţius „įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai“. Nurodytos prieţastys –
rengiant projekto paraišką buvo atsisakyta idėjos tvarkyti pėsčiųjų ir dviračių takus palei pagrindinę
Igliaukos gyvenvietės Vytauto gatvę, kadangi ši gatvė nuosavybės teise priklauso VĮ „Marijampolės
regiono keliai“. Atitinkamai, ir projekto galimybių studijoje bei paraiškoje nėra nurodyta, kad
projekto metu bus įrengiami pėsčiųjų ir dviračių takai. Todėl šiuo metu projektą vertinanti Centrinė

3
projektų valdymo agentūra siūlo inicijuoti Sąrašo tikslinimą, išbraukiant objektą – dviračių ir
pėsčiųjų takų įrengimą.
Remiantis aukščiau išdėstyta informacija parengtas sprendimo projektas.
Sprendimo projektas patvirtintas bendru Tarybos narių sutarimu.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-25 „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“.
4. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2010 m. laikotarpio ir 2011–
2013 m. laikotarpio sąrašų priemonei „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos
tobulinimas“ patikslinimo.
Pranešėja – Skyriaus vyr. specialistė Jurgita Pačkauskaitė informavo, jog Marijampolės
regiono plėtros taryba yra patvirtinusi Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal priemonę
„Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“, 2007–2010 m.
laikotarpio (toliau – Pirmojo etapo) ir 2011–2013 m. laikotarpio (toliau – Antrojo etapo) sąrašus.
Siekiant uţtikrinti spartų ir efektyvų ES fondų lėšų, skirtų regiono projektams, panaudojimą
Marijampolės regiono plėtros taryba kreipėsi į Vidaus reikalų ministeriją dėl priemonėse
„Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ ir „Regioninės plėtros
tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros
planai“ sutaupytų lėšų perkėlimo priemonei „Teritorijų planavimas“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. geguţės 8 d. nutarimu Nr. 406 pakeistas
Ţmogiškųjų išteklių veiksmų programų priedas, sumaţinant priemonės „Savivaldybių institucijų ir
įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ (toliau – Kvalifikacijos tobulinimo priemonė)
Marijampolės regionui skirtą limitą (iki 982 069 Lt) ir sutaupytas ES fondų lėšas (223 531 Lt),
perkeliant priemonei „Teritorijų planavimas“ įgyvendinti.
Atsiţvelgiant į tai, siūloma tikslinti Pirmojo ir Antrojo etapų projektų sąrašus, pakoreguojant
Marijampolės regionui pagal Kvalifikacijos tobulinimo priemonę tenkančias ES fondų lėšas.
Įvertinus aukščiau paminėtus Pirmojo ir Antrojo etapų projektų sąrašų pakeitimus,
nepanaudotų ES fondų lėšų likutis pagal priemonę – 170 Lt.
Remiantis aukščiau išdėstyta informacija, parengti sprendimų projektai.
Sprendimų projektai patvirtinti bendru Tarybos narių sutarimu.
NUTARTA:
1. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-26 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m.
liepos 8 d. sprendimo Nr. TS-17 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal priemonę
VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“,
2007–2010 m. laikotarpio sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“.
2. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-27 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2010 m.
gruodţio 2 d. sprendimo Nr. TS-42 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal
priemonę VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos
tobulinimas“, 2011–2013 m. laikotarpio sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“.
5. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2010 m. laikotarpio ir 2011–
2013 m. laikotarpio sąrašų priemonei „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir
savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ patikslinimo
Pranešėja – Skyriaus vyr. specialistė Jurgita Pačkauskaitė informavo, jog Marijampolės
regiono plėtros taryba yra patvirtinusi Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal priemonę
„Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai)
strateginiai plėtros planai“, 2007–2010 m. laikotarpio (toliau – Pirmojo etapo) ir 2011–2013 m.
laikotarpio (toliau – Antrojo etapo) sąrašus.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. geguţės 8 d. nutarimu Nr. 406 pakeistas
Ţmogiškųjų išteklių veiksmų programų priedas, sumaţinant priemonės „Regioninės plėtros
tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros
planai“ (toliau – Plėtros planų priemonė) Marijampolės regionui skirtą limitą (iki 946 200 Lt) ir
sutaupytas ES fondų lėšas (149 800 Lt), perkeliant priemonei „Teritorijų planavimas“ įgyvendinti.
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Atsiţvelgiant į tai, siūloma tikslinti Pirmojo ir Antrojo etapų projektų sąrašus, pakoreguojant
Marijampolės regionui pagal Plėtros planų priemonę tenkančias ES fondų lėšas.
Įvertinus aukščiau paminėtus Pirmojo ir Antrojo etapų sąrašų pakeitimus, nepanaudotų ES
fondų lėšų likutis pagal priemonę – 50 Lt.
Remiantis aukščiau išdėstyta informacija, parengti sprendimų projektai.
Sprendimų projektai patvirtinti bendru Tarybos narių sutarimu.
NUTARTA:
1. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-28 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m. kovo
24 d. sprendimo Nr. TS-3 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal VP1-4.2-VRM02-R priemonę „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių
(ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“, 2007–2010 m. laikotarpio sąrašų patvirtinimo“
pakeitimo“.
2. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-29 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2010 m.
gruodţio 2 d. sprendimo Nr. TS-44 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal
priemonę VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir
savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ 2011–2013 m. laikotarpio sąrašo
patvirtinimo“ pakeitimo“.
6. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo
priemonei „Elektroninė demokratija: regionai“ patikslinimo.
Pranešėja – Skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Pačkauskaitė informavo, jog Informacinės
visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos (toliau – IVPK) 2013 m. balandţio 9 d.
raštu Nr. S-458 ir 2013 m. geguţės 10 d. raštu Nr. S-661 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 poreikį įgyvendinti projektus, panaudojant regionui skirtų lėšų likutį, kuris
Marijampolės regione sudaro 29 068,97 Lt, informavo Marijampolės ir Šakių rajono savivaldybės.
Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdyje, vykusiame 2013 m. geguţės 23 d., buvo
nuspręsta IVPK 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“.
IVPK patvirtinus reikiamus projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimus Marijampolės
regiono plėtros tarybos sekretoriatas paskelbė kvietimą teikti projektinius pasiūlymus pagal
priemonę „Elektroninė demokratija: regionai“. Buvo gautas 1 projektinis pasiūlymas – projektas
„Demokratinių procesų viešinimo plėtra Marijampolės savivaldybėje“, pareiškėjas Marijampolės
savivaldybės administracija, bendra projekto vertė – 34 198,78 Lt, ES fondų lėšos sudaro 29 0683,96
Lt.
Šakių rajono savivaldybės meras Juozas Bertašius patikino, kad tikslinga į Sąrašą traukti
Marijampolės savivaldybės administracijos projektą.
Sprendimo projektas patvirtintas bendru Tarybos narių sutarimu.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-30 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m. liepos 8
d. sprendimo Nr. TS-19 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal priemonę VP23.1-IVPK-05-R „Elektroninė demokratija: regionai“, 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo patvirtinimo“
pakeitimo“.
7. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2006–2013 metams patikslinimo.
Pranešėja – Skyriaus vyr. specialistė Agnė Norutė informavo, kad praeitame Marijampolės
regiono plėtros tarybos posėdyje, vykusiame 2013 m. geguţės 23 d., į regiono projektų sąrašą pagal
priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ buvo įtrauktas projektas
„Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Kalvarijos lopšelio-darţelio „Ţilvitis“ Jungėnų
skyriuje“, kuris atitiko Marijampolės regiono plėtros plano priemonę 3.3.1.12., tačiau siūloma
patikslinti priemonės pasiekimo indikatorių, papildant jį ţodţiais: „lopšelio-darţelio „Ţilvitis“
Jungėnų skyriaus“.
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Remiantis aukščiau išdėstyta informacija, parengtas sprendimo projektas.
Sprendimo projektas patvirtintas bendru Tarybos narių sutarimu.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-31 „Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2006–2013
metams patikslinimo“.
8. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės apskrities 2009–2018 metų atliekų tvarkymo plano
vykdymo ataskaitos patvirtinimo ir informacija apie UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo
centro vykdomų iš ES fondų ir LR Valstybės biudţeto lėšų finansuojamų projektų įgyvendinimo
eigą.
Pranešėjas – UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro (toliau – MAATC)
direktorius Antanas Mieliauskas informavo, jog Marijampolės apskrities 2009–2018 metų atliekų
tvarkymo plano (toliau – Planas) ataskaita išsamiai buvo pristatyta Tarybai 2013 m. pradţioje, pats
Planas 2012 m. pabaigoje Tarybos buvo atnaujintas, jo priemonės įgyvendinamos, todėl jis galėtų
atsakyti į Tarybos narių klausimus dėl ataskaitos, pakartotinai jos nepristatydamas, bei pateiktų
išsamesnę informaciją apie MAATC vykdomų iš ES fondų ir LR Valstybės biudţeto lėšų
finansuojamų projektų įgyvendinimo eigą.
A. Mieliauskas pateikė informaciją apie visus MAATC įgyvendinamus projektus,
detalizuodamas jų įgyvendinimo rezultatus bei problemas. Pranešėjas akcentavo, kad įgyvenamo
projekto „Marijampolės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ pagrindinių veiklų
viešieji pirkimai buvo nutraukti 2 kartus. Po pirmojo viešojo pirkimo nutraukimo pirkimo sąlygos
buvo koreguotos sumaţinant reikalavimus, nes pasiūlymų kainos viršijo projekto įgyvendinimui
skirtas lėšas.
MAATC vadovas informavo, kad pabrangimo problemą galima spręsti maţinant projekto
apimtis ir rezultatus, vykdant pirkimą tokiai sumai, kokia yra skirta. Šiuo metu siūlomas projekto
įgyvendinimo variantas, MAATC direktoriaus teigimu, padidintų MAATC išlaidas apie 6 mln. Lt
per metus. O tai neišvengiamai iššauktų tarifų uţ atliekų surinkimą didinimą.
Po diskusijos buvo nuspręsta priimti protokolinį sprendimą rekomenduojant MAATC
nedelsiant sušaukti akcininkų susirinkimą, pakviečiant dalyvauti Aplinkos ministerijos bei UAB
„Marijampolės švara“ atstovus, ir, aptarti kitas galimas projekto „Marijampolės regiono komunalinių
atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ įgyvendinimo alternatyvas.
Pasiūlymui pritarė visi Tarybos nariai.
Marijampolės apskrities 2009–2018 metų atliekų tvarkymo plano vykdymo ataskaita
patvirtinta bendru Tarybos narių sutarimu.
NUTARTA:
1. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-32 „Dėl Marijampolės apskrities 2009–2018 metų atliekų
tvarkymo plano vykdymo ataskaitos patvirtinimo“.
2. Rekomenduoti UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui surengti UAB
Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro akcininkų susirinkimą, pakviečiant dalyvauti
Aplinkos ministerijos bei UAB „Marijampolės švara“ atstovus, ir, aptarus visas galimas alternatyvas
projekto „Marijampolės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ problemoms
išspręsti, priimti sprendimą dėl tolesnio projekto įgyvendinimo.
9. SVARSTYTA. Informacija apie Marijampolės regiono projektų įgyvendinimą.
Pranešėjas – Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius informavo, jog yra baigta rengti
Marijampolės regiono plėtros 2014–2020 metais galimybių studija, kurios pagrindu bus rengiamas
Marijampolės regiono plėtros planas 2014–2020 metams. Rugsėjo mėnesį planuojama kreiptis į
apskrities savivaldybių administracijų atstovus dėl priemonių bei lėšų poreikio patikslinimo.
Vedėjas pateikė informaciją apie ES fondų lėšų įsisavinimą visose apskrityse bei
Marijampolės regiono savivaldybėse pagal visas regionines priemones, duomenis apie regiono
savivaldybėse įgyvendinamų, baigtų įgyvendinti projektų skaičių (pridedama). Tarybos nariai
pasidţiaugė gerais projektų įgyvendinimo tempais, dėkojo savivaldybių administracijų specialistams
uţ nuoširdų darbą, įgyvendinant projektus bei įsisavinant ES paramos lėšas.
10. SVARSTYTA. Informacija apie situaciją darbo rinkoje Marijampolės regione.
Pranešėjas – Marijampolės teritorinės darbo birţos direktorius Kęstutis Šnipas pateikė
informaciją apie situaciją ir pokyčius Marijampolės regiono darbo rinkoje. Jis detalizavo nedarbo
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lygį bei jo pokyčius regiono savivaldybėse, bedarbių skaičių (tame tarpe jaunimo), pristatė
Marijampolės teritorinės darbo birţos įgyvendinamas nedarbo maţinimo priemones (pridedama).
Tarybos nariai, diskutuodami nedarbo lygio klausimais, išreiškė susirūpinimą, kad dalis
bedarbių, gyvenančių iš pašalpų, nenori dirbti jiems siūlomo darbo ir nerodo iniciatyvos darbo
paieškoje. Anot Algimanto Antano Greimo, Vilkaviškio rajono savivaldybėje yra apie 300
nemotyvuotų jaunuolių, kurie nenori nei mokytis, nei dirbti.
11. SVARSTYTA. Kita informacija.
Pranešėjas – Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas Algis Ţvaliauskas informavo,
jog 2013 m. birţelio 18 d. LR Seimo plenariniame posėdyje buvo svarstytas Regioninės plėtros
įstatymo pakeitimo projektas, kuriame numatoma likviduoti Regioninės plėtros departamentą prie
Vidaus reikalų ministerijos ir steigti viešąsias įstaigas regionuose, išlaikomas iš LR Valstybės
biudţeto bei regionų savivaldybių biudţetų. Anot Tarybos pirmininko, toks įstatymo pakeitimas
neduos rezultatų, siekiant sustiprinti regionų plėtros tarybų kompetenciją. Tarybos nariai prieštaravo
naujai kuriamos įstaigos išlaikymui iš savivaldybių biudţetų.
Tarybos narys Rimvydas Ţiemys, atsiţvelgdamas į tai, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybė
2013 m. geguţės 22 d. nutarimu Nr. 435 atstovu į Marijampolės regiono plėtros tarybą vietoje
Birutės Kaţemėkaitės paskyrė Valdą Tumelį, pasiūlė artimiausiame posėdyje svarstyti ir pakeisti
sprendimus, susijusius su Birutės Kaţemėkaitės atstovavimu įvairiose darbo grupėse.

Posėdţio pirmininkas

Posėdţio sekretorė

Algis Ţvaliauskas

Agnė Norutė

