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Marijampolė
Posėdis įvyko 2013-10-10 Marijampolės savivaldybėje.
Posėdžio pirmininkas – Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas Algis Žvaliauskas.
Posėdžio sekretorė – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Marijampolės apskrities skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Norutė.
Dalyvavo: Marijampolės regiono plėtros tarybos (toliau – Tarybos) nariai (sąrašas
pridedamas, 1 priedas) ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas, 2 priedas).
DARBOTVARKĖ:
1. Informacija apie jaunimo veiklą Marijampolės regione.
2. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2010 m. laikotarpio ir 2011–2013 m. laikotarpio
sąrašų priemonei „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ patikslinimo.
3. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei
„Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ patikslinimo.
4. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei „Praeityje
užterštų teritorijų tvarkymas“ patikslinimo.
5. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2006–2013 metams patikslinimo.
6. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams rengimo darbo grupės
sudėties pakeitimo.
7. Dėl Marijampolės regiono atliekų tvarkymo plano rengimo darbo grupės sudėties
pakeitimo.
8. Informacija dėl tikslinių teritorijų išskyrimo kriterijų 2014–2020 m.
9. Informacija dėl valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano, numatomų papildomų
mokesčių už atliekų tvarkymą įvedimo ir galimybės panaudoti po buitinių atliekų išrūšiavimo
susidariusią degią frakciją šilumos ir elektros gamybai, Marijampolės katilinėje pastatant šių atliekų
deginimo įrenginį.
10. Kita informacija.
Posėdyje dalyvauja 9 Tarybos nariai. Kvorumas yra.
Posėdžio pirmininkas Algis Žvaliauskas supažindino su posėdžio darbotvarke.
Už pasiūlytą darbotvarkę Tarybos nariai balsavo visais balsais.
1. SVARSTYTA. Informacija apie jaunimo veiklą Marijampolės regione.
Pranešėjas – VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ direktorius A. Jasinskis pristatė Marijampolės
regiono jaunimo organizacijų veiklą, susijusią su jaunimo užimtumo, verslumo didinimu, profesiniu
orientavimu, karjeros planavimu. Jis pateikė informaciją apie jaunimo organizacijų finansavimo
struktūrą, įgyvendinamus projektus bei išdėstė jaunimo organizacijų iškeltas problemas.
Pranešėjas kreipėsi į Tarybos narius, siūlydamas į Marijampolės regiono plėtros planą 2014–
2020 metams įtraukti priemones, susijusias su jaunimo organizacijų veikla. Jis įvardijo Nacionalinės
pažangos programos priemones, pagal kurias galėtų būti finansuojami ir įgyvendinami jaunimo
organizacijų projektai, pasinaudojant ES finansine parama. Be to, jis siūlė Tarybai glaudžiau
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bendradarbiauti su jaunimo organizacijomis, patikint joms įgyvendinti dalį regiono „minkštųjų“
projektų.
2. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2010 m. laikotarpio ir 2011–
2013 m. laikotarpio sąrašų priemonei „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ (toliau –
Priemonė) patikslinimo.
Pranešėja – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės
apskrities skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausioji specialistė Jurgita Pačkauskaitė pristatė sprendimų
projektus, kuriuose siūloma tikslinti Priemonės 2007–2010 metų laikotarpio (toliau – Pirmojo etapo)
ir 2011–2013 metų laikotarpio (toliau – Antrojo etapo) Marijampolės regiono projektų sąrašus.
Į Pirmojo etapo sąrašą yra įtraukti 2 projektai, kurie yra baigti įgyvendinti. Į Antrojo etapo
sąrašą įtraukti 5 projektai, iš kurių 1 baigtas įgyvendinti. Siekiant užtikrinti spartų ir efektyvų ES
fondų lėšų, skirtų regiono projektams, panaudojimą bei operatyviai priimti sprendimus dėl sutaupytų
lėšų, siūloma tikslinti 2 baigtų įgyvendinti ir 1 įgyvendinamo projekto vertę pagal baigtiems
projektams faktiškai išmokėtas lėšas ir įgyvendinamam projektui finansavimo ir administravimo
sutartimi skirtas lėšas. Atsižvelgiant į siūlomus patikslinimus, regione pagal Priemonę lieka
sutaupyta 724 678 Lt ES fondų lėšų.
Marijampolės savivaldybės administracija 2013 m. rugpjūčio 30 d. raštu kreipėsi į Tarybą,
prašydama sutaupytas ES fondų lėšas pagal Priemonę skirti projektui „Kompleksinis Rygiškių Jono
parko, Kauno g. atkarpos ir teritorijos prie Rygiškių Jono gimnazijos viešųjų erdvių sutvarkymas“
papildomai finansuoti. Papildomos lėšos būtų skiriamos įgyvendinti šias veiklas: sutvarkyti Dariaus
ir Girėno gatvės atkarpą, atnaujinti šaligatvių dangas, sutvarkyti gatvės atkarpos viešąsias erdves,
papildant mažosios architektūros elementais, sutvarkyti pakrantę prie Šešupės upės, įrengti pėsčiųjų
ir dviračių takų apšvietimą.
Remiantis aukščiau išdėstyta informacija, siūloma tikslinti į Pirmojo ir Antrojo etapų sąrašus
įtrauktų projektų biudžetus ir padidinti projekto „Kompleksinis Rygiškių Jono parko, Kauno g.
atkarpos ir teritorijos prie Rygiškių Jono gimnazijos viešųjų erdvių sutvarkymas“ biudžetą, sudarant
galimybę projekto vykdytojui kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją dėl papildomo finansavimo
skyrimo.
Sprendimo projektas patvirtintas bendru Tarybos narių sutarimu.
NUTARTA:
1. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-39 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2008 m.
gruodžio 30 d. sprendimo Nr. TS-16 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal VP31.1-VRM-01-R priemonę „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“, 2007–2010 m. laikotarpio
sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
2. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-40 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2010 m.
birželio 9 d. sprendimo Nr. TS-17 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal VP31.1-VRM-01-R priemonę „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“, 2011–2013 m. laikotarpio
sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
3. 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. Šakių rajono savivaldybės administracija 2013 m.
rugsėjo 23 d. raštu kreipėsi į Tarybą, prašydama patikslinti į Sąrašą įtraukto projekto „Šakių rajono
savivaldybės susisiekimo infrastruktūros modernizavimas. (III etapas). Darbai“ siektinus rezultatus
ir biudžetą, nes atlikus statybos darbų viešuosius pirkimus pasikeitė projektui įgyvendinti reikalinga
lėšų suma. Atsižvelgiant į tai, parengtas sprendimo projektas.
Sprendimo projektas patvirtintas bendru Tarybos narių sutarimu.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-41 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m.
balandžio 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“.
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4. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo
priemonei „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“ (toliau – Sąrašas) patikslinimo.
Pranešėja – Skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Pačkauskaitė informavo, kad į Sąrašą
įtraukti trys projektai, iš kurių 1 yra baigtas įgyvendinti, o 2 projektai šiuo metu įgyvendinami. 2013
m. spalio mėn. duomenimis, baigtam įgyvendinti projektui išmokėta, o įgyvendinamiems projektams
finansavimo ir administravimo sutartimi skirta 1 919 755,04 Lt ES fondų lėšų.
Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 568 pakeistas Sanglaudos
skatinimo veiksmų programų priedas, pakeičiant regiono projektams skirtas lėšas pagal priemonę
„Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“. Marijampolės regionui skirtos ES fondų lėšos pakeistos iš 1
926 939,00 Lt į 1 926 940,00 Lt.
Remiantis aukščiau išdėstyta informacija, Marijampolės regione likusios nepanaudotos ES
fondų lėšos pagal priemonę – 7 184,96 Lt.
Pagal parengtą sprendimo projektą, siūloma tikslinti Sąraše ir Rezerviniame projektų sąraše
nurodytas Marijampolės regionui skirtas lėšas pagal priemonę bei patikslinti į Sąrašą įtraukto
projekto „Užterštų teritorijų tvarkymas Kazlų Rūdos savivaldybėje“ vertę pagal jam finansavimo ir
administravimo sutartimi skirtas lėšas.
Sprendimo projektas patvirtintas bendru Tarybos narių sutarimu.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-42 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m. kovo 24
d. sprendimo Nr. TS-4 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal VP3-1.4-AM-06-R
priemonę „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“, 2007–2013 m. laikotarpio sąrašų patvirtinimo“
pakeitimo”.
5. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2006–2013 metams (toliau –
Planas) patikslinimo.
Pranešėja – Skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Norutė informavo, kad Marijampolės
savivaldybės administracija 2013 m. rugsėjo 18 d. raštu kreipėsi į Tarybą, prašydama patikslinti
Plano priemonę Nr. 3.4.5.1. pakoreguojant priemonės pavadinimą, įgyvendinimo laikotarpį bei
priemonės įgyvendinimui skirtas lėšas. Rašte informuojama, kad Centrinė projektų valdymo
agentūra išnagrinėjo Marijampolės savivaldybės administracijos pateiktą paraišką dėl projekto
„Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas nuo Poezijos parko iki Bažnyčios gatvės“ (toliau – Projektas)
finansavimo ir vertinimą užbaigė su sąlyga, kad iki Projekto finansavimo ir administravimo sutarties
pasirašymo bus patikslinta Plano priemonė ir Projektas visiškai atitiks Planą. Šiuo metu Projektu
numatoma tvarkyti teritorija nepatenka į paraiškoje dėl Projekto finansavimo nurodytos Plano
priemonės teritoriją, nes Marijampolės regioninio centro kompleksinės plėtros 2008–2013 metų
investicinė programa buvo patikslinta išplečiant numatomą tvarkyti teritoriją.
Atsižvelgiant į tai, parengtas sprendimo projektas.
Sprendimo projektas patvirtintas bendru Tarybos narių sutarimu.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-43 „Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2006–2013
metams patikslinimo”.
6. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams rengimo
darbo grupės sudėties pakeitimo.
Pranešėjas – Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius informavo, kad Regioninės plėtros įstatyme
yra numatyta, jog regiono plėtros taryba gali sudaryti darbo grupes ir jas įgalioti nagrinėti konkrečius
regiono plėtros tarybos kompetencijai priskirtus klausimus.
Taryba 2012 m. birželio 5 d. sprendimu Nr. 51/8S-20 „Dėl Marijampolės regiono plėtros
plano 2014–2020 metams rengimo darbo grupės sudėties patvirtinimo“ sudarė Marijampolės regiono
plėtros plano 2014–2020 metams rengimo darbo grupę (toliau – Darbo grupė).
Kalvarijos savivaldybės administracija 2013 m. rugsėjo 30 d. raštu Nr. 1756-(4.16-01) „Dėl
įsakymo“ kreipėsi į Tarybą, informuodama, kad Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu pakaitine Darbo grupės nare vietoje V. Šalaševičienės skirta V. Tumelienė.
Remiantis Kalvarijos savivaldybės administracijos raštu parengtas sprendimo projektas.
Sprendimo projektas patvirtintas bendru Tarybos narių sutarimu.
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NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-44 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2012 m. birželio
5 d. sprendimo Nr. 51/8S-20 „Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams rengimo
darbo grupės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“,
7. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono atliekų tvarkymo plano rengimo darbo grupės
sudėties pakeitimo.
Pranešėjas – Tarybos pirmininkas Algis Žvaliauskas informavo, kad vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymu, regioninius atliekų tvarkymo planus rengia ir tvirtina
regionų plėtros tarybos.
Siekiant užtikrinti efektyvų Plano rengimo ir įgyvendinimo procesą bei konsultacijas su
valstybės institucijomis, savivaldybėmis, socialiniais ir ekonominiais partneriais, Taryba 2012 m.
liepos 11 d. sprendimu Nr. 51/8S-24 sudarė Marijampolės regiono atliekų tvarkymo plano rengimo
darbo grupę (toliau – Darbo grupė).
Darbo grupės pakaitine nare minėtu Tarybos sprendimu skirta Tarybos pirmininko
pavaduotoja Birutė Kažemėkaitė. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2013 m. liepos 24 d. nutarimu
Nr. 690 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gegužės 22 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl
atstovų į regionų plėtros tarybas skyrimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų
pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo“ į Tarybą vietoje Birutės Kažemėkaitės delegavo Valdą
Tumelį.
Pasikeitus Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovui Taryboje teikiamas svarstyti
sprendimo projektas, kuriuo pakeičiamas Tarybos atstovas Darbo grupėje.
Posėdžio pirmininkas pasiūlė Darbo grupės pakaitiniu nariu paskirti Rimvydą Žiemį,
Tarybos pirmininko pavaduotoją.
Sprendimo projektas patvirtintas bendru Tarybos narių sutarimu.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-45 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2012 m. liepos
11 d. sprendimo Nr. 51/8S-24 „Dėl Marijampolės regiono atliekų tvarkymo plano rengimo darbo
grupės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“.
8. SVARSTYTA. Informacija dėl tikslinių teritorijų išskyrimo kriterijų 2014–2020 m.
Pranešėjas – Tarybos pirmininkas Algis Žvaliauskas informavo, kad yra gautas Vidaus
reikalų ministerijos 2013 m. spalio 4 d. raštas Nr. 1D-8809(22) „Dėl tikslinių teritorijų išskyrimo
kriterijų 2014–2020 m.“ (toliau – Raštas), kuris buvo išsiųstas Tarybos nariams susipažinimui ir
pasiūlė apsvarstyti Vidaus reikalų ministerijos pasiūlymus dėl tikslinių teritorijų išskyrimo kriterijų,
kurie kelia didelį susirūpinimą, nes pagal siūlomą variantą Marijampolės regionas turėtų mažai
galimybių pasinaudoti ES parama, skiriama tikslinėms teritorijoms.
Skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Pačkauskaitė pateikė duomenis apie regionuose
esamą vietovių, kurios pagal pasiūlytus kriterijus galėtų pretenduoti į tikslinę paramą, skaičių.
Visų savivaldybių merai išreiškė didelį nepasitenkinimą Vidaus reikalų ministerijos
siūlomais tikslinių teritorijų išskyrimo kriterijais bei Rašte pateiktais papildomais apribojimais. Buvo
siūloma kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę bei Seimą, atkreipiant dėmesį į ekonomiškai
silpniau išsivysčiusių regionų gyvenamųjų vietovių atrankos ir finansavimo problemą.
Posėdyje nepritarta pateiktiems pasiūlymams, nes siūlomi kriterijai prieštarauja Lietuvos
Respublikos regioninės plėtros įstatyme nustatytam pagrindiniam nacionalinės regioninės politikos
tikslui – mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus tarp regionų ir regionų viduje, skatinti visos
valstybės teritorijos tolygią ir tvarią plėtrą. Nes pagal Vidaus reikalų ministerijos siūlomus tikslinių
teritorijų išskyrimo kriterijus ir, įvertinus teritorijų suskirstymą remiantis gyventojų skaičiumi,
didžioji dalis remiamų teritorijų koncentruotųsi aplink didžiuosius miestus, o kriterijus atitinkančios
teritorijos atsiliekančiuose regionuose būtų eliminuojamos taikant papildomus apribojimus ir
tikslinės paramos negautų. Tarybos narių nuomone, siūlomi kriterijai mažina (ir taip ribotą) galimų
finansuoti teritorijų sąrašą bei pažeidžia subsidiarumo principą, nes regionų plėtros tarybos,
būdamos geriausiai susipažinę su tos teritorijos, kuriai atstovauja, problemomis, turi turėti galimybę
pačios pasirinkti teritorijas, kurioms reikalingos investicijos ir tam netikslinga nacionaliniu lygiu
įvesti perteklinius apribojimus. Be to, 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos administravimo

5
laikotarpiu įgyvendintų regiono projektų pasiekti rodikliai ir projektų įgyvendinimo sparta patvirtina,
kad regionų plėtros tarybos geba priimti konkrečiam regionui naudingus sprendimus.
Planuojant paramą tikslinėms teritorijoms 2014–2020 laikotarpiu, Vidaus reiklaų ministerija
turėtų labiau atsižvelgti į šalies regionų ekonominius ir socialinius rodiklius ir paramą planuoti
siekiant tolygaus regionų vystymosi, papildomus finansinius išteklius skiriant atsiliekančių teritorijų
vystymuisi.
Tarybos narys V. Aleknavičius pasiūlė į 1-6 tūkst. gyv. kategoriją įtraukti seniūnijų centrus,
neatsižvelgiant į gyventojų skaičių, taip išplečiant teritorijų, galinčių pretenduoti į paramą, sąrašą.
NUTARTA:
Paruošti atsakymą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, nepritariant pasiūlytiems
tikslinių teritorijų atrankos kriterijams bei siūlant į 1-6 tūkst. gyv. kategoriją įtraukti seniūnijų
centrus (neatsižvelgiant į gyventojų skaičių), taip išplečiant teritorijų, galinčių pretenduoti į paramą,
sąrašą.
9. SVARSTYTA. Informacija dėl valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano; dėl
numatomų papildomų mokesčių už atliekų tvarkymą įvedimo; dėl galimybės panaudoti po buitinių
atliekų išrūšiavimo susidariusią degią frakciją šilumos ir elektros gamybai, Marijampolės katilinėje
pastatant šių atliekų deginimo įrenginį.
Pranešėja – Aplinkos ministerijos Atliekų departamento direktorė Vilma Karosienė
informavo, kad yra parengtas Valstybinio atliekų tvarkymo plano 2014–2020 metams projektas,
kuris šiuo metu ministerijos svetainėje paskelbtas svarstymui ir 2013 m. spalio 24 d. bus pristatytas
visuomenei. Anot pranešėjos, planas didelių pasikeitimų atliekų tvarkymo srityje nenumato.
Pagrindiniai uždaviniai išlieka tie patys: mažinti bioskaidžių atliekų kiekį sąvartynuose ir ne mažiau,
kaip 50 procentų antrinių žaliavų, susidarančių komunalinių atliekų sraute, turi būti perdirbta. Šiems
uždaviniams įgyvendinti savivaldybių administracijos ir toliau gaus paramą ne tik iš ES fondų, bet ir
iš Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos. Norint pretenduoti į 2014–2020 metų ES
paramą, turi būti parengti visų lygių (valstybinis, regioniniai ir savivaldybių) atliekų tvarkymo
planai. Ji atkreipė dėmesį, kad ateinančiame 2014–2020 m. laikotarpyje bus draudžiama
sąvartynuose šalinti bet kokias neapdorotas atliekas ir už tai bus taikomos baudos. Pranešėja
informavo, kad yra parengti Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektas bei Mokesčio už
aplinkos teršimą įstatymo pakeitimų projektas, kuriuo nuo 2016 metų numatoma įvesti naujus
mokesčius už atliekų šalinimą sąvartynuose, kuomet atliekų tvarkymo centruose bus visi reikalingi
atliekų rūšiavimo įrenginiai.
Prasidėjo diskusija dėl numatomų taikyti baudų. Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo
centro (toliau – MAATC) direktorius Antanas Mieliauskas informavo, kad po to, kai bus
įgyvendintos visos numatytos atliekų rūšiavimo ir apdorojimo priemonės, į sąvartyną vis tiek pateks
apie 20 procentų mišrių atliekų. Marijampolės savivaldybės merui Vidmantui Braziui paklausus, kas
administruos ir naudos už baudas surinktus pinigus, Vilma Karosienė atsakė, kad mokestį turėtų
mokėti operatorius, administruos Aplinkos ministerija, gautos lėšos turės būti skiriamos atliekų
perdirbimui skatinti. Vyko diskusijos dėl atliekų rūšiavimo problemų, atliekų tvarkymo mokesčių ir
tarifų.
MAATC valdybos pirmininkas Juozas Vitukynas pasiūlė Valstybiniame atliekų tvarkymo
plane 2014–2020 metams ir minėtuose įstatymų pakeitimų projektuose numatyti, kad baudos už
atliekų patekimą į sąvartyną būtų taikomos ne nuo pirmos tonos, patekusios į sąvartyną, o nuo tam
tikros ribos – apmokestinama turėtų būti dalis, patenkanti į sąvartyną, kuria yra viršijami atliekų
tvarkymo planuose nustatyti atliekų rūšiavimo uždaviniai. Kadangi atlikus paskaičiavimus paaiškėjo,
kad net pritaikant visas įmanomas atliekų rūšiavimo ir perdirbimo priemones, į Marijampolės
regiono sąvartyną vis tiek pateks mažiausiai 18 procentų mišrių atliekų.
Tokiam pasiūlymui pritarė visi Tarybos nariai.
Aplinkos ministerijos Atliekų departamento direktorė Vilma Karosienė padėkojo už
pasiūlymą ir žadėjo šį pasiūlymą apsvarstyti.
10. SVARSTYTA. Kita informacija.
Pranešėjas – Tarybos pirmininkas Algis Žvaliauskas informavo kada ir kur vyks artimiausi
Tarybos, Atliekų tvarkymo plano rengimo darbo grupės bei Regiono plėtros plano rengimo darbo
grupės posėdžiai.
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Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius informavo apie ES fondų lėšų įsisavinimo tempus
regionuose bei apskrities savivaldybėse. Jis pasidžiaugė, kad Marijampolės regionui jau yra
išmokėta per 80 procentų regionui skirtų ES fondų lėšų, daugiausia nuo suplanuotų regiono projektų
sąrašuose ES fondų lėšų yra įsisavinusi Kazlų Rūdos savivaldybė, Vilkaviškio rajono savivaldybė
pagal išmokėtas lėšas pakilo iš 5 vietos regione į 4.

Posėdžio pirmininkas

Posėdžio sekretorė

Algis Žvaliauskas

Agnė Norutė

