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Marijampolė
Posėdis įvyko 2013-11-21 Kazlų Rūdos 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 dėl atliekų išrūšiavimo įmonės statybos;
2. Informacija apie parengtą Marijampolės regiono atliekų tvarkymo planą 2014–2020 m.;
3. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams patvirtinimo;
4. Informacija dėl regiono projektų planavimo 2014–2020 m. laikotarpiu;
5. Kita informacija.
Posėdyje dalyvauja 10 Tarybos narių. Kvorumas yra.
Posėdžio pirmininkas Algis Žvaliauskas supažindino su posėdžio darbotvarke.
Už pasiūlytą darbotvarkę Tarybos nariai balsavo visais balsais.
1. SVARSTYTA. Informacija dėl atliekų išrūšiavimo įmonės statybos.
Pranešėjas – UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro (toliau – MAATC)
direktorius A. Mieliauskas informavo, kad pasirašyta atliekų rūšiavimo gamyklos statybos rangos
sutartis. Numatoma gamyklą pastatyti per 17 mėnesių, t.y. iki 2015 m. kovo 22 d. Pranešėjas
pristatė, kaip vyks atliekų rūšiavimas planuojamoje statyti įmonėje – numatoma per pirminį atliekų
patikrinimą atskirti stambias atliekas, panaudojant optinius ir infraraudonųjų spindulių įrenginius bus
išrūšiuojamos antrinės žaliavos, bioskaidžios atliekos, degios atliekos ir kt. Degias atliekas
planuojama naudoti kaip kurą. Numatoma, kad įmonėje dirbs 64 darbuotojai, atliekų tvarkymas
kainuos 69 Lt už toną (be PVM). Įmonės statybos kaina – 33 mln. Lt su projektavimu.
Tarybos narys V. Tumelis pasiūlė į projekto, kurį įgyvendinant statoma atliekų rūšiavimo
įmonė, valdymo grupę kiekvienai savivaldybės administracijai deleguoti po narį, o projekto valdymo
grupės posėdžius rengti reguliariai. A. Mieliauskas informavo, kad kas mėnesį vyksta pasitarimai
statybvietėje, kuriuose ir galėtų dalyvauti savivaldybių administracijų atstovai. Posėdžio pirmininkas
A. Žvaliauskas ir kiti Tarybos nariai pritarė pasiūlymui.
Nuspręsta siūlyti MAATC į kas mėnesį vykstančius pasitarimus projekto įgyvendinimo eigai
ir atliekų rūšiavimo įmonės statyboms koordinuoti, kviesti savivaldybių administracijų atstovus.
2. SVARSTYTA. Informacija apie parengtą Marijampolės regiono atliekų tvarkymo planą
2014–2020 m.
Pranešėjas – UAB Eko Rivi atstovas R. Tuskevičius pristatė parengtą Marijampolės regiono
atliekų tvarkymo planą 2014–2020 m. (toliau – ATP) projektą (pridedama, 3 priedas). Plane
numatoma sąvartyno 3 bei 4 celių statyba, bioskaidžių atliekų tvarkymo įrenginių statyba, pasiūlyta
viešinimo programa, kuri turės būti atnaujinama kasmet, numatyta tobulinti apskaitos ir mokėjimo
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sistemas. Plane numatyta veiklos vertinimo rodiklių sistema. Pranešėjas pažymėjo, kad įgyvendinus
ATP numatomas vykdyti priemones, bus užtikrintas visų teisės aktų, reglamentuojančių atliekų
tvarkymą, įgyvendinimas.
Tarybos nariai pranešėjo teiravosi dėl kainų pokyčio ateityje. R. Tuskevičius patikino, kad
kainų už atliekų tvarkymą iki 2020 metų didėjimas nenumatomas.
Posėdžio pirmininkas A. Žvaliauskas pasiūlė priimti pateiktą ATP projektą kaip pagrindą,
kuris dar būtų tikslinamas ir 2013 m. gruodžio mėnesį teikiamas Tarybai patvirtinti. Nutarta, kad
pastabas ATP galima teikti per savaitę nuo Tarybos posėdžio.
3. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams patvirtinimo.
Pranešėjas – Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius pristatė parengtą Marijampolės regiono
plėtros planą 2014–2020 metams.
Marijampolės regiono plėtros taryba 2012 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. 51/8S-56 pritarė
Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams projektui. Posėdyje nutarta plano projektą
atnaujinti atsižvelgiant į Marijampolės regiono plėtros 2014–2020 metais galimybių studijos
rezultatus.
Vykdant projektą „Marijampolės regiono plėtros 2014–2020 metais galimybių studijos
parengimas“ (toliau – Projektas), finansuotą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšų pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę „Regioninės
plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai
plėtros planai“, 2013 m. balandžio 30 d. parengta Marijampolės regiono plėtros 2014–2020 metais
galimybių studija.
Atsižvelgiant į Marijampolės regiono plėtros 2014–2020 metais galimybių studijos išvadas ir
rekomendacijas bei regiono savivaldybių ir socialinių bei ekonominių partnerių pateiktus
pasiūlymus, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės
apskrities skyrius parengė Marijampolės regiono plėtros planą 2014–2020 metams.
Marijampolės regiono plėtros planas 2014–2020 metams apsvarstytas 2013 m. spalio 18 d.
vykusiame Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams rengimo darbo grupės posėdyje.
Planas pakoreguotas atsižvelgiant į Darbo grupės narių pastabas ir pasiūlymus.
Marijampolės regiono plėtros plane suformuota regiono vizija, prioritetai, tikslai ir uždaviniai
2014–2020 m. Konkrečių viešųjų investicijų poreikį atsispindi priemonių sąrašas, už kurių vykdymą
atsakingos Marijampolės regiono savivaldybių administracijos, Marijampolės kolegija, Kauno
prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialas, asociacijos: „Sūduvos kultūros fondas“,
„Jaunimo laisvalaikis“, „Marijampoliečiai“, viešosios įstaigos: „Sveikatingumo idėjos“ ir
„Socialinės integracijos projektai“. Bendra investicinių priemonių suma – 1.726.186.073 Lt. Plano
įgyvendinimo stebėsenai užtikrinti suformuoti efekto, rezultato ir produkto kriterijai, kurių
pasiekimas bus vertinamas rengiant ketvirtines ir metines Plano įgyvendinimo ataskaitas.
Sprendimo projektas patvirtintas visais Tarybos narių balsais.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-46 „Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020
metams patvirtinimo”.
4. SVARSTYTA. Informacija dėl regiono projektų planavimo 2014–2020 m. laikotarpiu.
Pranešėjas – Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Regioninės
politikos strateginio koordinavimo skyriaus vyr. specialistas Andrius Valickas pristatė Regioninės
politikos įgyvendinimą ir perspektyvas 2014–2020 m., plačiau pakomentavo, kokias priemones
planuojama įgyvendinti 2014–2020 m. laikotarpiu (pridedama, 4 priedas). Planuojama, kad parama
bus skiriama tikslinėms teritorijoms, kurios bus išskirtos remiantis demografiniais, ekonominiais bei
užimtumo rodikliais. Numatoma, kad didžiausios investicijos bus skiriamos kompleksiškai atnaujinti
savivaldybių centrų ir kitų miestų (nuo 6 iki 100 tūkst. gyv.) viešąją infrastruktūrą bei 1-6 tūkst.
gyventojų turinčių miestų (išskyrus savivaldybių centrus), miestelių ir kaimų bendruomeninę ir
viešąją infrastruktūrą. Numatoma finansuoti vietinės reikšmės transporto infrastruktūrą, ekologišką
viešąjį transportą, skatinti darnų judumą miestuose, modernizuoti švietimo ir ikimokyklinio ugdymo
įstaigas, didinti būsto prieinamumą, pažeidžiamoms gyventojų grupėms, gerinti pirminės sveikatos
priežiūros ir visuomenės sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą. Taip pat numatoma remti
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kaimo atnaujinimą ir plėtrą – atnaujinti mažiau kaip 1 tūkst. gyventojų turinčių miestų, miestelių ir
kaimų viešąją infrastruktūrą.
5. SVARSTYTA. Kita informacija.
Pranešėjas – posėdžio pirmininkas Algis Žvaliauskas informavo, kad artimiausias posėdis
numatomas surengti 2013 m. gruodžio mėn. antroje pusėje Kalvarijos savivaldybėje. Posėdyje bus
teikiamas tvirtinti Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo planas 2004–2020 metams.
Tarybos pirmininkas informavo, kad yra gautas Švietimo ir mokslo ministerijos 2013-11-18
raštas, kuriuo pranešama, kad ministerija yra gavusi užklausimų iš regionų plėtros tarybų dėl
galimybės skirti papildomą finansavimą regionų projektams įgyvendinti pagal priemones VP3-2.2ŠMM-04-R „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“ ir VP3-2.2-ŠMM-06-R
„Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“. Raštu informuojama, kad Švietimo ir mokslo
ministerija neturi galimybės didinti veiksmų programos priede nustatyto ES fondų lėšų dydžio tiek
priemonėms bendrai, tiek atskiriems regionams.
Skyriaus vyr. specialistė J. Pačkauskaitė pateikė informaciją apie projektų įgyvendinimo eigą
pagal priemonę „Teritorijų planavimas“ Marijampolės regione. Pasak jos, įgyvendinant projektus
pagal priemonę buvo sutaupyta 73.010,55 Lt ES fondų lėšų. Siekiant užtikrinti spartų ir efektyvų ES
fondų lėšų, skirtų regiono projektams, panaudojimą bei operatyviai priimti sprendimus dėl sutaupytų
lėšų, savivaldybių administracijos buvo paprašytos informuoti apie papildomų lėšų poreikį
įgyvendinamiems projektams finansuoti. Papildomų lėšų poreikį išreiškė trys savivaldybių
administracijos: Kalvarijos, Kazlų Rūdos ir Marijampolės. Bendras papildomų lėšų poreikis –
109.562,42 Lt ES fondų lėšų. J. Pačkauskaitė pabrėžė, kad, atlikus viešuosius pirkimus, Kalvarijos
savivaldybės administracijos įgyvendinamam projektui „Kalvarijos savivaldybės specialiojo plano
bei bendrojo ir detaliųjų planų parengimas“ trūksta 2.439,96 Lt ES fondų lėšų. Buvo pasiūlyta
Kalvarijos savivaldybės administracijos įgyvendinamam projektui skirti trūkstamus 2.439,96 Lt ES
fondų lėšų, o dėl didesnio papildomų lėšų poreikio likusiems dviem projektams spręsti 2013 m.
gruodžio mėn. vyksiančiame Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdyje.
Tarybos nariai pritarė pasiūlymui – numatoma Kalvarijos savivaldybės administracijos
įgyvendinamam projektui „Kalvarijos savivaldybės specialiojo plano bei bendrojo ir detaliųjų planų
parengimas“ skirti 2.439,96 Lt ES fondų lėšų (tokiu atveju bendra projekto vertė sudarys 195.207,80
Lt, ES fondų lėšos – 165.926,63 Lt).
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