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

2013-08-19 Nr. 51/8P-5
Marijampolė
Posėdis įvyko 2013-08-19 Vilkaviškio 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. Dėl Marijampolės regiono atstovų į Lietuvos Respublikos delegacijas skyrimo.
2. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei „Vandens
telkinių būklės gerinimas“ 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
„Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“ patikslinimo.
5. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei
„Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ patikslinimo.
6. Informacija dėl priemonės „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo
vietovėse sudarymas“.
7. Informacija dėl Marijampolės regiono atliekų tvarkymo plano 2014–2020 metams
rengimo eigos.
8. Kita informacija.
Posėdyje dalyvauja 8 Tarybos nariai. Kvorumas yra.
Posėdţio pirmininkas Algis Ţvaliauskas supaţindino su posėdţio darbotvarke.
Uţ pasiūlytą darbotvarkę Tarybos nariai balsavo visais balsais.
1. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono atstovų į Lietuvos Respublikos delegacijas
skyrimo.
Pranešėjas – Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas Algis Ţvaliauskas informavo,
kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 690 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2013 m. geguţės 22 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl atstovų į regionų plėtros
tarybas skyrimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripaţinimo netekusiais
galios“ pakeitimo“ į Marijampolės regiono plėtros tarybą vietoje Birutės Kaţemėkaitės delegavo
Valdą Tumelį.
Marijampolės regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) sprendimais Lietuvos Respublikos
Vyriausybės atstovė B. Kaţemėkaitė buvo deleguota į Lietuvos Respublikos delegaciją Europos
teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos
Stebėsenos ir valdymo komitete (tikrąja nare), į Lietuvos Respublikos delegaciją Europos
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kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo
per sieną programos Jungtiniame prieţiūros komitete (tikrąja nare) bei į Europos teritorinio
bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos Smulkiųjų
projektų fondo specialųjį komitetą (pakaitine nare).
Pasikeitus Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovui Taryboje, Tarybos nariai 2013 m.
birţelio 20 d. vykusiame posėdyje iškėlė klausimą dėl Tarybos atstovo pakeitimo minėtuose
komitetuose ir delegavimo iš naujo.
Tarybos pirmininkas A. Ţvaliauskas pasiūlė į minėtus komitetus deleguoti naujai paskirtą
Vyriausybės atstovą Valdą Tumelį. Anot posėdţio pirmininko, Valdas Tumelis turi darbo
komitetuose patirties ir sutinka būti deleguotas į minėtus komitetus vietoje Birutės Kaţemėkaitės.
Sprendimų projektai patvirtinti bendru Tarybos narių sutarimu.
NUTARTA:
1. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-33 „Dėl Marijampolės regiono atstovų į Lietuvos
Respublikos delegacijas skyrimo“.
2. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-34 „Dėl atstovų į Europos teritorinio bendradarbiavimo
tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos Smulkiųjų projektų fondo
specialųjį komitetą skyrimo“.
2. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo
priemonei „Vandens telkinių būklės gerinimas“ patikslinimo.
Pranešėja – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės
apskrities skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausioji specialistė Jurgita Pačkauskaitė informavo, kad
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birţelio 20 d. nutarimu Nr. 568 pakeistas Sanglaudos
skatinimo veiksmų programų priedas, pakeičiant regiono projektams skirtas lėšas pagal priemonę
„Vandens telkinių būklės gerinimas“. Marijampolės regionui skirtos ES fondų lėšos pakeistos iš
9.157.228 Lt į 8.121.849 Lt.
Šakių rajono savivaldybės administracija 2013-07-25 raštu Nr. S-2587 „Dėl projektų sąrašo
patikslinimo“ prašo patikslinti projekto „Gelgaudiškio dvaro sodybos tvenkinių būklės gerinimas“
biudţetą, ES fondų lėšų dalis šio projekto įgyvendinimui sumaţėtų nuo šiuo metu Projektų sąraše
numatytų 810.000,00 Lt iki 99.834,01 Lt, nes projektui Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013
m. liepos 19 d. įsakymu Nr. D1-555 skirtas maţesnis finansavimas.
Kazlų Rūdos ir Marijampolės savivaldybių administracijoms baigus įgyvendinti projektus,
buvo sutaupyta ES fondų lėšų. Siūloma Projektų sąrašą patikslinti sumaţinant biudţetus pagal
baigtiems projektams „Vandens telkinio, esančio Kazlų kaime, Kazlų Rūdos savivaldybėje, būklės
gerinimas“, „Vandens telkinio, esančio Jūrės kaime, Kazlų Rūdos savivaldybėje, būklės gerinimas“
ir „Šešupės upės valymas Marijampolės savivaldybėje“ faktiškai išmokėtas lėšas.
Atsiţvelgiant į siūlomus pakeitimus, Marijampolės regione likusios nepanaudotos ES fondų
lėšos pagal priemonę – 434.379,01 Lt.
Remiantis aukščiau išdėstyta informacija, parengtas sprendimo projektas „Dėl Marijampolės
regiono plėtros tarybos 2009 m. balandţio 23 d. sprendimo Nr. TS-9 „Dėl Marijampolės regiono
projektų, finansuojamų pagal VP3-1.4-AM-04-R priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“,
2007–2013 m. laikotarpio sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Sprendimo projektas patvirtintas bendru Tarybos narių sutarimu.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-35 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m.
balandţio 23 d. sprendimo Nr. TS-9 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal VP31.4-AM-04-R priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“, 2007–2013 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
Marijampolės regiono plėtros tarybos 2013-05-23 sprendimu Nr. 51/8S-19 buvo padidintas projekto
„Marijampolės „Ţiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro pastatų energetinio efektyvumo
didinimas“ (toliau – Projektas) biudţetas, sudarant galimybę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją
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dėl papildomo finansavimo skyrimo ir Projektu pasiekti daugiau rezultatų – papildomos lėšos bus
skiriamos vėdinimo ir šildymo sistemos rekonstrukcijai.
Marijampolės savivaldybės administracija raštu informavo Marijampolės regiono plėtros
tarybą, kad Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA), išnagrinėjusi Marijampolės
savivaldybės administracijos prašymą skirti papildomą finansavimą Projektui, pareikalavo, jog
Sąraše esančiame Projekto aprašyme būtų nurodytos tokios veiklos kaip šildymo sistemos
rekonstrukcija ir vėdinimo sistemos rekonstrukcija.
Atsiţvelgiant į tai, parengtas sprendimo projektas, kuriame siūloma patikslinti Projekto
tikslus ir siektinus rezultatus, įtraukiant planuojamas papildomas veiklas.
Sprendimo projektas patvirtintas bendru Tarybos narių sutarimu.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-36 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m. rugsėjo
8 d. sprendimo Nr. TS-24 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal 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 „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“ (toliau – Sąrašas) patikslinimo.
Pranešėja – Skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Pačkauskaitė informavo, kad į Sąrašą yra
įtraukti 9 projektai, iš kurių 6 yra baigti įgyvendinti, 1 šiuo metu įgyvendinamas, 1 projekto paraiška
yra vertinama, 1 projekto paraiška dar nepateikta.
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija 2013 m. rugpjūčio 9 d. raštu Nr.
(07)(2.18)SD-2174 informavo, kad pakeista projekto „Vilkaviškio vaikų lopšelio-darţelio
„Buratinas“ modernizavimas“ finansavimo ir administravimo sutartis, sumaţinant projekto biudţetą.
Patikslinus minėto projekto biudţetą pagal projekto finansavimo ir administravimo sutarties
pakeitimus bei 2 baigtų projektų („Kalvarijos vaikų lopšelio-darţelio „Ţilvitis“ modernizavimas“,
„Vilkaviškio vaikų lopšelio-darţelio „Eglutė“ modernizavimas“) biudţetus pagal faktiškai išmokėtas
lėšas, likusios pagal priemonę „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“ (toliau – Priemonė)
nepanaudotos ES fondų lėšos – 313 857,09 Lt.
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija 2013 m. rugpjūčio 8 d. raštu Nr. SD-(6.1)-2578
kreipėsi į Marijampolės regiono plėtros tarybą prašydama, pagal Priemonę regione sutaupytas ES
fondų lėšas skirti projektui „Kazlų Rūdos pradinės mokyklos modernizavimas” (kurio paraiškos
pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas yra 2013 m. rugpjūčio 20 d.), kadangi atsirado
poreikis didinti pradinės mokyklos remontuojamų patalpų plotą (papildomai įrengti rūbines, tualeto
ir vonios kambarius, suremontuoti vidinę bei išorinę laiptinę), atitinkamai įsigyti daugiau baldų bei
įrangos.
Remiantis aukščiau pateikta informacija, parengtas sprendimo projektas, kuriuo patikslinami
2 baigtų ir 1 įgyvendinamo projekto biudţetų vertės pagal projektams faktiškai išmokėtas/paskirtas
lėšas bei padidinamas projekto „Kazlų Rūdos pradinės mokyklos modernizavimas” biudţetas,
sudarant galimybę įgyvendinant projektą pasiekti daugiau rezultatų.
Sprendimo projektas patvirtintas bendru Tarybos narių sutarimu.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-37 „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 sąrašo
patvirtinimo“ pakeitimo“.
5. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo
priemonei „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ (toliau – Sąrašas)
patikslinimo.
Pranešėja – Skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Pačkauskaitė informavo, kad Į Sąrašą
įtraukta 13 projektų, iš kurių 9 baigti įgyvendinti. Siekiant operatyviai priimti sprendimus dėl
sutaupytų lėšų, siūloma tikslinti į Sąrašą įtrauktų projektų „Ţvyrkelio Ţelsva-Naujiena-Išlandţiai
(Liudvinavo sen.) rekonstrukcija ir asfaltavimas. I etapas“ ir „Ţvyrkelio Opšrūtai II-Igliauka
(Igliaukos sen.) rekonstrukcija ir asfaltavimas. I etapas” projektų vertes pagal projektams faktiškai
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išmokėtas lėšas. Patikslinus projektų vertes, sutaupytos ES fondų lėšos pagal priemonę
Marijampolės regione sudarytų 63 758,79 Lt.
Šakių rajono savivaldybės administracija 2013 m. rugpjūčio 8 d. raštu Nr. S-2756 kreipėsi į
Marijampolės regiono plėtros tarybą, prašydama papildomai skirti pagal priemonę regione likusias
sutaupytas ES fondų lėšas projektui „Šakių rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros
modernizavimas. (II etapas). Darbai“ papildomai finansuoti. Nurodytos prieţastys – papildomos
lėšos būtų skirtos papildomiems darbų kiekiams įvykdyti, kurie atsirado projekto darbo eigoje,
atlikus papildomus geologinius tyrinėjimus naujose vietose. Tyrimai parodė, kad kai kuriose vietose
reikia sustiprinti gatvės dangą (dėl sunkiasvorio transporto).
Remiantis aukščiau išdėstyta informacija, parengtas sprendimo projektas.
Sprendimo projektas patvirtintas bendru Tarybos narių sutarimu.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-38 „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“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas
ir plėtra“, 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
6. SVARSTYTA. Informacija dėl priemonės „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos
diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ (toliau – Priemonė).
Pranešėjas – Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas Algis Ţvaliauskas informavo,
kad yra gautas Vidaus reikalų ministerijos 2013 m. liepos 25 d. raštas Nr.1D-7024(22) „Dėl lėšų,
sutaupytų įgyvendinant projektus pagal priemonę VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės
veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“, kuriame prašoma pateikti informaciją apie
planuojamus ES fondų lėšų sutaupymus bei jų panaudojimą ir (arba) papildomų lėšų poreikį
konkretiems projektams ir jų įgyvendinamoms veikloms.
Siekiant kuo tiksliau išsiaiškinti Priemonės ES fondų lėšų likučius ir poreikį, posėdyje
dalyvaujantys regiono savivaldybių investicinių skyrių vedėjai pakomentavo situaciją apie lėšų
panaudojimą kiekvienoje savivaldybėje.
Išklausius savivaldybių atstovų pasisakymus, paaiškėjo, jog Kazlų Rūdos savivaldybės
administracija baigia įgyvendinti 2 projektus ir planuoja sutaupyti apie 25.000 Lt.
Vilkaviškio savivaldybės administracija, šiuo metu įgyvendinanti 4 projektus pagal
Priemonę, planuoja sutaupyti lėšų kiekviename projekte, tačiau kol projektai nėra baigti įgyvendinti
tikslios sumos nėra aiškios.
Šakių rajono savivaldybės administracijai reikėtų papildomų lėšų projektų pilnam
įgyvendinimui: projektui „Maţųjų miestelių turizmo galimybės. Sintautai“ skirtos papildomos lėšos
būtų panaudojamos Sintautų miestelio aikštės prieigų rekonstrukcijos uţbaigimui, projektui „Maţųjų
miestelių diversifikacijos galimybės. Kiduliai“ papildomos lėšos reikalingos rūsio vėdinimo ir
šildymo darbams, Kidulių dvaro rūmų pastato vandentiekio ir nuotekų tinklams sutvarkyti. Bendras
papildomų lėšų poreikis – apie 600.000 Lt ES fondų lėšų.
Marijampolės savivaldybės administracijos atstovas paţymėjo, kad vykdomo projekto
„Igliaukos gyvenvietės viešosios inţinerinės infrastruktūros objektų rekonstrukcija” viešieji pirkimai
nėra baigti, tačiau manoma, kad lėšų truks, nes projekto biudţetas vos viršija 1,129 mln. Lt, o darbų
numatyta atlikti daug – tvarkomos gatvių atkarpos, rekreacinė zona ir kt.
Vykdant Kalvarijos savivaldybės administracijos įgyvendinamo projekto „Pastato
Akmenynų seniūnijoje renovacija, pritaikymas bendruomenės reikmėms ir aplinkos sutvarkymas“
viešuosius pirkimus paaiškėjo, jog trūksta apie 55.000 Lt lėšų. Gavus papildomą finansavimą, būtų
galimybė įgyvendinti tik I-ąjį šio projekto etapą. II-jam šio projekto etapui trūksta 167.677 Lt
(krepšinio aikštelės įrengimui, stadiono lauko apšvietimui), o III-jam etapui trūksta 400.065 Lt
(automobilių stovėjimo aikštelių ir šaligatvio įrengimui, automobilių aikštelių lauko apšvietimui).
Atsiţvelgdamas į situaciją, Tarybos pirmininkas pasiūlė visas pagal Priemonę regione
sutaupytas lėšas skirti Kalvarijos savivaldybės administracijos projektui „Pastato Akmenynų
seniūnijoje renovacija, pritaikymas bendruomenės reikmėms ir aplinkos sutvarkymas“, sudarant
galimybę gauti papildomą finansavimą I-jo etapo veikloms įgyvendinti, bei, atsiradus poreikiui,
Marijampolės savivaldybės administracijos projektui „Igliaukos gyvenvietės viešosios inţinerinės
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infrastruktūros objektų rekonstrukcija” papildomai finansuoti. Taip pat kreiptis į Vidaus reikalų
ministeriją dėl papildomų lėšų poreikio Kalvarijos savivaldybės administracijos projekto „Pastato
Akmenynų seniūnijoje renovacija, pritaikymas bendruomenės reikmėms ir aplinkos sutvarkymas“ II
ir III etapų veikloms įgyvendinti bei Šakių savivaldybės administracijos projektų papildomoms
veikloms įgyvendinti.
Tarybos nariai visi pritarė šiam pasiūlymui.
NUTARTA:
1. Marijampolės regione pagal priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai
kaimo vietovėse sudarymas“ įgyvendinant projektus sutaupytas lėšas skirti:
- 55.000 Lt Kalvarijos savivaldybės administracijos projektui „Pastato Akmenynų seniūnijoje
renovacija, pritaikymas bendruomenės reikmėms ir aplinkos sutvarkymas“ įgyvendinti;
- iškilus poreikiui, Marijampolės savivaldybės administracijos projektui „Igliaukos
gyvenvietės viešosios inţinerinės infrastruktūros objektų rekonstrukcija” papildomai finansuoti.
2. Kreiptis į Vidaus reikalų ministeriją dėl papildomo lėšų poreikio projektų „Maţųjų
miestelių turizmo galimybės. Sintautai“ ir „Maţųjų miestelių diversifikacijos galimybės. Kiduliai“
bei projekto „Pastato Akmenynų seniūnijoje renovacija, pritaikymas bendruomenės reikmėms ir
aplinkos sutvarkymas“ II ir III etapų įgyvendinimui.
7. SVARSTYTA. Informacija dėl Marijampolės regiono atliekų tvarkymo plano 2014–2020
metams rengimo eigos.
Pranešėjas – Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas Algis Ţvaliauskas informavo,
kad Marijampolės regiono atliekų tvarkymo planą 2014–2020 metams (toliau – Planas) rengia UAB
„Eko Rivi“ (toliau – Plano rengėjai). Susitikimo su Plano rengėjais metu buvo aptartos kai kurios
problemos, susijusios su atliekų tvarkymu ateityje. Kadangi didelę nerūšiuotų komunalinių atliekų
dalį sudaro „ţaliosios“ atliekos bei statybinis lauţas, jie siūlo Plane numatyti didesnius kiekius
konteinerių, skirtų „ţaliosioms“ ir statybinėms atliekoms. Be to, jų nuomone, reikėtų inicijuoti kai
kurių teisės aktų pakeitimus, kad statybos leidimai būtų išduodami tik sudarius sutartis su UAB
MAATC dėl statybinių atliekų tvarkymo. Kai kurie Tarybos nariai patikino, kad tokia tvarka jau yra
patvirtinta, tik ne visuomet jos yra laikomasi. Susitikime su Plano rengėjais buvo aptarti kiti atliekų
tvarkymo sistemos tobulinimo ateityje klausimai.
8. SVARSTYTA. Kita informacija
Pranešėjas – Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas Algis Ţvaliauskas
supaţindino su Finansų ministerijos raštais: 2013 m. liepos 29 d. raštu „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr. 1224 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos
struktūrinės paramos komisijos sudarymo ir atsakomybės uţ pasirengimą panaudoti 2014–2020 metų
Europos Sąjungos struktūrinę paramą paskirstymo“ pakeitimo“ ir 2013 m. rugpjūčio 13 d. raštu „Dėl
tarpinių audito rezultatų (sukurtos vidaus kontrolės veikimo vertinimas)“.
Jurgita Pačkauskaitė pristatė situaciją apie Marijampolės regiono projektų įgyvendinimo
eigą, ES lėšų panaudojimą bei likučius pagal priemones. Įgyvendinant regioninius projektus
Marijampolės regiono savivaldybių administracijoms išmokėta daugiau kaip 148 mln. Lt ES fondų
lėšų, t.y. 75 proc. nuo projektams skirtų ES fondų lėšų. Vilkaviškio rajono savivaldybės
vykdomiems projektams per praėjusius 2 mėnesius išmokėta daugiau kaip 2,5 mln. Lt ES fondų lėšų,
t.y. daugiausia lyginant su kitomis regiono savivaldybėmis per tą patį laikotarpį. Daugiausia ES
fondų lėšų įgyvendinamiems projektams išmokėta Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai, t.y.
beveik 92 proc.
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