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

2013-12-27 Nr. 51/8P-8
Marijampolė
Posėdis įvyko 2013-12-17 Kalvarijos savivaldybėje.
Posėdžio pirmininkas – Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas Algis Žvaliauskas.
Posėdžio sekretorė – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Marijampolės apskrities skyriaus (toliau – Skyrius) 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. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei
„Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ patikslinimo
2. Dėl Marijampolės regiono projektų 2011–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei „Teritorijų
planavimas“ patikslinimo
3. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei „Prielaidų
spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ patikslinimo
4. Informacija apie regiono projektų įgyvendinimą
5. Informacija apie likusias sutaupytas ES fondų lėšas įgyvendinant regiono projektus
6. Dėl Marijampolės regiono atliekų tvarkymo plano 2014–2020 metams patvirtinimo
Posėdyje dalyvavo 11 Tarybos narių. Kvorumas yra.
Posėdžio pirmininkas Algis Žvaliauskas supažindino su posėdžio darbotvarke, informavo,
kad yra įtrauktas papildomas klausimas „Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m.
laikotarpio sąrašo priemonei „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse
sudarymas“ patikslinimo“.
Už pasiūlytą darbotvarkę Tarybos nariai balsavo visais balsais.
1. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo
priemonei „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ patikslinimo.
Pranešėja – Skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Pačkauskaitė informavo, kad Šakių rajono
savivaldybės administracija raštu kreipėsi į Tarybą, prašydama projektui „Šakių rajono savivaldybės
susisiekimo infrastruktūros modernizavimas (II etapas). Darbai“ (toliau – „II etapas. Darbai“)
Marijampolės regiono plėtros tarybos 2013-08-19 sprendimu Nr. 51/8S-38 skirtas papildomas lėšas
– 63 758,79 Lt, leisti panaudoti projektui „Šakių rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros
modernizavimas. (III etapas). Darbai“ (toliau – „III etapas. Darbai“) įgyvendinti. Savivaldybės
administracija informavo, kad vykdant projektą „II etapas. Darbai“ ir atliekant statybos darbus,
paaiškėjo, kad papildomos lėšos nėra būtinos.
Įvykdžius projekto „III etapas. Darbai“ statybos darbų viešuosius pirkimus, paaiškėjo, kad
statybos darbai nupirkti brangiau nei planuota ir Šakių rajono savivaldybės prisidėjimas yra didesnis
nei leidžia paraiškos teikimo sąlygos. Atsižvelgiant į tai, prašoma leisti sutaupytas lėšas – 63 758,79
Lt, skirti projektui „III etapas. Darbai“, nekeičiant projekto bendros vertės, o šia suma sumažinant
projekto vykdytojo lėšų sumą.
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Šakių rajono savivaldybės administracijos atstovas Vitas Girdauskas pažymėjo, kad tokie
lėšų perskirstymai suderinti su įgyvendinančiąja institucija Transporto investicijų direkcija (toliau –
TID), viešieji pirkimai įvykdyti, o patys lėšų perskirstymai vykdomi tarp projektų dėl techninių
sprendimų.
Pranešėja paragino Šakių rajono savivaldybės administracijos atstovus, Tarybai priėmus
sprendimą, kuo skubiau kreiptis į TID dėl papildomo finansavimo, nes delsiant papildomam
finansavimui skirtos lėšos gali būti perskirstytos kaip neplanuojami panaudoti ES fondų lėšų
likučiai.
Tarybos nariai sprendimo projektą patvirtinimo bendru sutarimu.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-47 „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”.
2. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono projektų 2011–2013 m. laikotarpio sąrašo
priemonei „Teritorijų planavimas“ patikslinimo
Pranešėja – Skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Pačkauskaitė informavo, kad
Marijampolės regiono projektams, finansuojamiems pagal priemonę „Teritorijų planavimas“ (toliau
– Priemonė), 2013 m. gruodžio mėn. duomenimis paskirta ir (arba) baigtiems įgyvendinti projektams
išmokėta 4.245.920,45 Lt ES fondų lėšų. Sutaupytos ES fondų lėšos pagal Priemonę – 73.010,55 Lt.
Siekiant užtikrinti spartų ir efektyvų ES fondų lėšų, skirtų regiono projektams, panaudojimą
bei operatyviai priimti sprendimus dėl sutaupytų lėšų, Tarybos sekretoriatas 2013 m. lapkričio 5 d.
raštu Nr. 51/8D-130 kreipėsi į regiono savivaldybių administracijas, prašydamas informuoti apie
papildomų lėšų poreikį įgyvendinamiems projektams pagal Priemonę finansuoti.
Apie papildomų ES fondų lėšų poreikį įgyvendinamiems projektams informavo Kalvarijos
savivaldybės administracija (projektas „Kalvarijos savivaldybės specialiojo plano bei bendrojo ir
detaliųjų planų parengimas“, papildomų lėšų poreikis – 2.439,96 Lt), Kazlų Rūdos savivaldybės
administracija (projektas „Kazlų Rūdos savivaldybės ir miesto teritorijų planavimo dokumentų
parengimas“, papildomų lėšų poreikis – 73.010,55 Lt) ir Marijampolės savivaldybės administracija
(projektas „Marijampolės miesto teritorijų detaliųjų planų parengimas“, papildomų lėšų poreikis –
73.010,55 Lt).
2013 m. lapkričio 21 d. vykusiame posėdyje Taryba nusprendė Kalvarijos savivaldybės
administracijos įgyvendinamam projektui „Kalvarijos savivaldybės specialiojo plano bei bendrojo ir
detaliųjų planų parengimas“ skirti 2.439,96 Lt ES fondų lėšų, nes, atlikus viešuosius pirkimus,
projektui įgyvendinti trūksta 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.
2013-12-04/2013-12-09 Darbo grupės, koordinuojančios Marijampolės regiono projektų
planavimą, posėdyje, vykdant rašytinę procedūrą, Darbo grupė pritarė išvadai, kuria Tarybai siūloma
regione pagal Priemonę likusias sutaupytas ES fondų lėšas (73.010,55 Lt) skirti projektui
„Kalvarijos savivaldybės specialiojo plano bei bendrojo ir detaliųjų planų parengimas“ papildomai
finansuoti (2.439,96 Lt ES fondų lėšų) ir projektui „Kazlų Rūdos savivaldybės ir miesto teritorijų
planavimo dokumentų parengimas“ papildomai finansuoti (70.570,59 Lt ES fondų lėšų), o ateityje
pagal Priemonę sutaupytas ES fondų lėšas, esant poreikiui, skirti projektui „Marijampolės miesto
teritorijų detaliųjų planų parengimas“. Pranešėja pabrėžė, kad Marijampolės savivaldybės
administracija informavo, jog planuojama sutaupyti įgyvendinant projektą „Marijampolės miesto
teritorijų detaliųjų planų parengimas“, todėl, tikėtina, ateityje bus galimybė sutaupytas lėšas paskirti
papildomoms veikloms finansuoti.
Tarybos nariai sprendimo projektą patvirtinimo bendru sutarimu.
NUTARTA:
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Priimti sprendimą Nr. 51/8S-48 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2010 m. birželio
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“.
3. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo
priemonei „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“
patikslinimo.
Pranešėja – Skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Pačkauskaitė informavo, kad Lietuvos
Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemėje (TAPIS) yra
paskelbtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektas Nr. 13-3958-01, kuriuo
Marijampolės regiono projektams įgyvendinti skirtos lėšos priemonei „Prielaidų spartesnei ūkinės
veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ įgyvendinti sumažinamos 129.575,00 Lt.
Pranešėja informavo, kad kol kas lėšos projektų įgyvendinimui nėra sumažintos, o Kalvarijos
savivaldybės pagal priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse
sudarymas“ įgyvendinamam projektui ES fondų lėšų trūksta, todėl tikslinga atsiradusius ES fondų
lėšų sutaupymus (19.996,34 Lt) paskirti minėtam projektui papildomai finansuoti. Atsižvelgiant į tai,
parengtas Tarybos sprendimo projektas, kuriuo patikslinama baigto įgyvendinti projekto „Zanavykų
krašto muziejaus plėtra“ vertė pagal faktiškai projekto įgyvendinimui išmokėtas lėšas bei
įgyvendinamų projektų „Igliaukos kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir gyvenamosios
aplinkos gerinimas“ ir „Vilkaviškio rajono Karalių kaimo viešosios paskirties pastato
modernizavimas bei viešųjų erdvių sutvarkymas“ vertės pagal projektų finansavimo ir
administravimo sutartimis nustatytą sumą, taip pat padidinamas Kalvarijos savivaldybės
administracijos projekto „Pastato Akmenynų seniūnijoje renovacija, pritaikymas bendruomenės
reikmėms ir aplinkos sutvarkymas“ biudžetas ES fondų lėšų sutaupymus (19.996,34 Lt)
Marijampolės regione paskiriant jam papildomai finansuoti.
Tarybos nariai sprendimo projektą patvirtinimo bendru sutarimu.
NUTARTA.
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-49 „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. Informacija apie regiono projektų įgyvendinimą.
Pranešėjas – Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius pateikė informaciją apie ES paramos
panaudojimą Marijampolės apskrityje (pridedama, 3 priedas), apžvelgė kiekvienos savivaldybės ES
fondų lėšų įsisavinimo tempus, palygino Marijampolės regiono projektų įgyvendinimą su kitomis
apskritimis – SFMIS duomenimis Marijampolės regionas užima pirmąją vietą lyginant su kitais
regionais pagal išmokėtas lėšas.
5. SVARSTYTA. Informacija apie likusias sutaupytas ES fondų lėšas įgyvendinant regiono
projektus.
Pranešėja – Skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Pačkauskaitė pateikė informaciją apie ES
fondų lėšų likučius pagal visas regionines priemones (pridedama, 4 priedas). Pranešėja paaiškino,
dėl kokių priežasčių susidarė ES fondų lėšų likučiai, ar jie bus panaudojami ir kokiems projektams.
Pranešėja informavo, kad Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos
Projektų registravimo posistemėje (TAPIS) yra paskelbtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimo projektas Nr. 13-3958-01, kuriuo Marijampolės regiono projektams įgyvendinti skirtos
lėšos sumažinamos pagal 2 regionines priemones. LR Vyriausybei patvirtinus tokį nutarimą ES
fondų lėšos Marijampolės regionui priemonei „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“
įgyvendinti būtų sumažinamos 250.000,00 Lt, priemonei „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos
diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ įgyvendinti – 129.575,00 Lt.
Šios sumos nustatytos pagal įgyvendinamiems projektams finansavimo ir administravimo
sutartimis paskirtas ES fondų lėšas bei pagal baigtiems įgyvendinti projektams faktiškai išmokėtas
ES fondų lėšas. Nustatant lėšų sutaupymus regionuose neatsižvelgta į tai, kad kai kuriems
projektams Tarybos sprendimu buvo padidintas biudžetas, sudarant galimybę kreiptis dėl papildomo
finansavimo. Lėšos Marijampolės regionui sumažinamos suma, dėl kurios projektų vykdytojai
nebuvo spėję kreiptis į įgyvendinančiąsias institucijas dėl papildomo finansavimo skyrimo.
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Tarybos pirmininkas Algis Žvaliauskas pasiūlė Tarybos vardu kreiptis į LR Vyriausybę,
Vidaus reikalų bei Finansų ministerijas išreiškiant nepritarimą lėšų sumažinimui, nes Marijampolės
regione įgyvendinant projektus nekyla grėsmė dėl lėšų neįsisavinimo, visi projektai vykdomi
sklandžiai ir visas lėšas numatoma panaudoti. Tarybos nariai pasiūlymui pritarė.
NUTARTA.
Kreiptis į LR Vyriausybę, Vidaus reikalų ir Finansų ministerijas išreiškiant nepritarimą lėšų
sumažinimui bei prašant numatomą ES fondų lėšų perskirstymą tarp regionų ar priemonių suderinti
su regionų plėtros tarybomis.
6. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono atliekų tvarkymo plano 2014–2020 metams
patvirtinimo.
Pranešėjas – UAB „Eko Rivi“ atstovas Rimantas Tuskevičius informavo, kad 2013 m.
gruodžio 17 d. vyko viešas supažindinimas su parengto ir 2013 m. lapkričio 21 d. Tarybos posėdyje
pristatyto Marijampolės regiono atliekų tvarkymo plano 2014–2020 metams projektu bei strateginio
pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita (pridedama, 5 priedas). Pranešėjas akcentavo, kad numatomos
investicijos į atliekų tvarkymo sistemos plėtrą Marijampolės regione nedidins tarifų už atliekų
tvarkymą.
Pranešėjas informavo, kad yra parengti ir savivaldybių atliekų tvarkymo planai, kurie
artimiausiu metu bus išsiųsti savivaldybių administracijoms. Aptarimai bus organizuojami
kiekvienoje savivaldybėje.
Tarybos nariai iškėlė klausimą dėl atliekų rūšiavimo gamyklos rangovo pasirinkimo –
Tarybos nariams kilo abejonių, ar rangovas pajėgus įvykdyti įsipareigojimus ir laiku pastatyti minėtą
gamyklą, nes rangos konkursą laimėjusi įmonė yra nedidelė, darbams vykdyti samdomi subrangovai.
Posėdyje dalyvavęs UAB „Marijampolės atliekų tvarkymo centro“ direktoriaus pavaduotojas
Tautvydas Zaveckas informavo, kad rangos darbų konkurso laimėtojas pateikė visus reikiamus
dokumentus ir atitiko keliamus reikalavimus, pagrindo abejoti jo pajėgumais kol kas nėra. Jis taip
pat informavo, kad 2014 m. sausio pradžioje organizuojamas pasitarimas atliekų rūšiavimo
gamyklos statybos klausimas, kuriame kviečiami dalyvauti ir savivaldybių atstovai.
Tarybos nariai balsavo už Marijampolės regiono atliekų tvarkymo plano 2014–2020 metams
– „už“ 8, „prieš“ 0, susilaikė 2, 1 Tarybos narys balsavime nedalyvavo.
NUTARTA.
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-50 „Dėl Marijampolės regiono atliekų tvarkymo plano 2014–
2020 metams patvirtinimo“.

Posėdžio pirmininkas

Posėdžio sekretorė

Algis Žvaliauskas

Agnė Norutė

