REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ
MINISTERIJOS MARIJAMPOLĖS APSKRITIES SKYRIUS
MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2014-06-11 Nr. 51/8P-5
Marijampolė
Posėdis įvyko 2014-06-04 Vilkaviškio rajono 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 2007–2010 m. laikotarpio bei 2011–2013 m.
laikotarpio sąrašų priemonei „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių
(ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ patikslinimo;
2. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei „Vandens
telkinių būklės gerinimas“ patikslinimo;
3. Dėl Marijampolės regiono 2011–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei „Nestacionarių
socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ patikslinimo;
4. Dėl Marijampolės regiono projektų 2011–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei
„Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ patikslinimo;
5. Dėl Marijampolės regiono kandidatų į Lietuvos delegaciją Europos Regionų komitete
teikimo;
6. Dėl atstovo į Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinę bendradarbiavimo per sieną komisiją
skyrimo;
7. Informacija dėl Regioninės plėtros įstatymo pakeitimo projekto ir regionų plėtros tarybų
vaidmens, įgyvendinant regioninę politiką;
8. Kita informacija.
Posėdyje dalyvavo 11 Tarybos narių. Kvorumas yra.
Posėdžio pirmininkas Algis Žvaliauskas supažindino su posėdžio darbotvarke, informavo,
kad yra įtraukti papildomi klausimai „Dėl Marijampolės regiono projektų 2011–2013 m. laikotarpio
sąrašo priemonei „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ patikslinimo“ ir „Dėl atstovo į
Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinę bendradarbiavimo per sieną komisiją skyrimo“.
Už pasiūlytą darbotvarkę Tarybos nariai balsavo visais balsais.
1. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2010 m. laikotarpio bei 2011–
2013 m. laikotarpio sąrašų priemonei „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir
savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ patikslinimo.
Pranešėja – Skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Pačkauskaitė informavo, kad
Marijampolės regiono plėtros taryba yra patvirtinusi dviejų laikotarpių Marijampolės regiono
projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4
prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“
priemonę VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių
(ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ sąrašus: 2007–2010 m. (toliau – Pirmojo etapo
sąrašas) ir 2011–2013 m. (toliau – Antrojo etapo sąrašas)
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Į Pirmojo etapo sąrašą įtraukti 4 projektai, kurie visi baigti įgyvendinti. Į Antrojo etapo sąrašą
įtraukti 5 projektai, kurie taip pat visi baigti įgyvendinti. Siūloma tikslinti į Antrojo etapo sąrašą
įtrauktų baigtų įgyvendinti projektų vertes pagal faktiškai baigtiems projektams išmokėtas lėšas.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. 40 pakeistas
Žmogiškųjų išteklių veiksmų programų priedas, kuriuo pakeistos Marijampolės regionui pagal
priemonę VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių
(ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ skirtos ES fondų lėšos iš 946 200, 00 Lt į 927
507,00 Lt.
Atsižvelgiant į tai, siūloma tikslinti Pirmojo ir Antrojo etapų sąrašus, pakoreguojant
Marijampolės regionui pagal priemonę tenkančias ES fondų lėšas bei patikslinti į Antrojo etapo sąrašą
įtrauktų baigtų įgyvendinti projektų vertes pagal faktiškai baigtiems projektams išmokėtas lėšas.
Įvertinus aukščiau paminėtus Pirmojo ir Antrojo etapų sąrašų pakeitimus, nepanaudotų ES
fondų lėšų likutis pagal priemonę – 3 189,84 Lt.
Tarybos nariai sprendimo projektą patvirtinimo bendru sutarimu.
NUTARTA:
1. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-7„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-8 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2010 m.
gruodžio 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“.
2. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo
priemonei „Vandens telkinių būklės gerinimas“ patikslinimo.
Pranešėja – Skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Pačkauskaitė informavo, kad,
Marijampolės regiono plėtros taryba 2009 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. TS-9 patvirtino
Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal VP3-1.4-AM-04-R priemonę „Vandens telkinių
būklės gerinimas“, 2007–2013 m. laikotarpio sąrašą Nr. 41 (toliau – Projektų sąrašas). Į Projektų
sąrašą įtraukta 12 projektų, iš kurių 8 baigti įgyvendinti, o 4 šiuo metu įgyvendinami. Siūloma tikslinti
į Projektų sąrašą įtraukto Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos baigto įgyvendinti projekto vertę
pagal faktiškai baigtam projektui išmokėtas lėšas.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1120 pakeistas
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedas, pakeičiant regiono projektams skirtas lėšas pagal
priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“. Marijampolės regionui skirtos ES fondų lėšos sudaro
7.682.497,00 Lt.
Atsižvelgiant į siūlomus pakeitimus, Marijampolės regione likusios nepanaudotos ES fondų
lėšos pagal priemonę – 21.105,01 Lt.
Tarybos narys Kostas Jankauskas pasiteiravo, ar tikrai regione nėra poreikio sutaupytoms
lėšoms. Pranešėja paaiškino, kad poreikio lėšoms nėra.
Tarybos nariai sprendimo projektą patvirtinimo bendru sutarimu.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-9 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m. balandžio
23 d. sprendimo Nr. TS-9 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal VP3-1.4-AM-04R priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“, 2007–2013 m. laikotarpio sąrašų patvirtinimo“
pakeitimo“.
3. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono 2011–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei
„Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ patikslinimo.
Pranešėja – Skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Pačkauskaitė informavo, kad,
Marijampolės regiono plėtros taryba 2010 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. TS-18 patvirtino
Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė
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infrastruktūra“ VP3-2.4-SADM-01-R priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros
plėtra“, 2011–2013 m. laikotarpio sąrašą Nr. 42 (toliau – Antrojo etapo sąrašas).
Siekiant užtikrinti spartų ir efektyvų ES fondų lėšų, skirtų regiono projektams, panaudojimą
bei operatyviai priimti sprendimus dėl sutaupytų lėšų, siūloma tikslinti projektų „Kalvarijos Dienos
globos namų plėtra“ ir „Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra Vilkaviškio rajono savivaldybėje“
vertes pagal faktiškai projektams įgyvendinti išmokėtas/reikalingas lėšas. Patikslinus projektų vertes,
likusios sutaupytos ES fondų lėšos pagal priemonę – 74.641,29 Lt.
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija 2014 m. gegužės 26 d. raštu Nr. SD-(6.1)-1665
kreipėsi, prašydama skirti regione pagal priemonę sutaupytas ES fondų lėšas projektui „Nestacionarių
socialinių paslaugų plėtra VšĮ Kazlų Rūdos socialinės paramos centre“ papildomai finansuoti. Rašte
nurodoma, kad neužteko lėšų vidaus patalpų remontui (likusiems 350 kv. m. vidaus apdailos darbams
atlikti dar reikalinga 87.813,28 Lt), o iš papildomų planuotų šaltinių lėšų nebuvo gauta. Gavus
papildomas lėšas būtų visiškai sutvarkomos ir įrengiamos vidaus patalpos. Tai leistų pradėti vykdyti
kokybišką veiklą.
VšĮ „Vilties žiedas“ 2014-05-27 raštu Nr. R-14-138 kreipėsi į Marijampolės regiono plėtros
tarybą, prašydama pakeisti į Antrojo etapo sąrašą įtrauktame projekte „Mišrių socialinių paslaugų
teikimo infrastruktūros sukūrimas Šakių rajono savivaldybės Plokščių, Gelgaudiškio ir Kriūkų
seniūnijose“ numatomas teikti paslaugas ir numatomų teikti paslaugų teritoriją.
Šakių rajono savivaldybės meras Juozas Bertašius paprašė sutarimo šiuo klausimu, kuris
susijęs su visomis savivaldybėmis, nes paslauga yra nauja, poreikis jai yra.
VšĮ „Vilties žiedas“ direktorė Liucija Jurgelaitienė pateikė detalesnę informaciją apie
numatomus pakeitimus ir paaiškino numatomo pakeitimo priežastis. L. Jurgelaitienės teigimu,
socialinės paslaugos Šakių rajono savivaldybėje 2008 m. planuojant projektą dar nebuvo išplėtotos, o
projekto įgyvendinimui baigiantis, 2014 m., situacija savivaldybėje yra pasikeitusi – planuotų
socialinių paslaugų socialinės rizikos šeimoms poreikis sumažėjęs. Todėl buvo nuspręsta išplėsti
numatomas teikti socialines paslaugas:
1) mišrių socialinių paslaugų centre bus įsteigti du padaliniai – laikino apgyvendinimo
motinoms ir vaikams padalinys bei paramos šeimai tarnyba, kurie teiks paslaugas socialinės rizikos
šeimoms ir jų nariams, kaip ir buvo numatyta projekte, tačiau būtų išplėsta paslaugų gavėjų apimtis,
paslaugas teikiant visų Šakių rajono savivaldybės seniūnijų gyventojams;
2) siekiant užtikrinti projekto tęstinumą ir kuo efektyviau panaudoti sukurtą infrastruktūrą,
siekiama išplėsti projekto veiklų pobūdį pagal tikslinę grupę – paslaugas rekonstruotame pastate
teikiant papildomai dar vienai tikslinei grupei, t. y. be tėvų globos likusiems vaikams (nuo 18 m.) ar
sulaukusiems pilnametystės asmenims (iki 21 m.) po institucinės vaiko socialinės globos. Šios
paslaugos būtų teikiamos ne vien Plokščių, Gelgaudiškio ir Kriūkų seniūnijų, bet ir kitų Šakių rajono
savivaldybės vietovių bei kitų Marijampolės apskrities savivaldybių gyventojams. Remiantis 2013
metų informacija, Marijampolės apskrityje nėra apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose
paslaugą teikiančios įstaigos. Socialinių paslaugų teikimas papildomos tikslinės grupės asmenims
padėtų įstaigai visiškai panaudoti sukurtą infrastruktūrą, užsitikrinti socialinių paslaugų centro
išlaikymui ir veiklai reikalingas lėšas.
Tarybos narys Valdas Tumelis pasiteiravo, iš kokių lėšų numatoma išlaikyti įstaigą. L.
Jurgelaitienė nurodė, kad tikslūs įkainiai dar bus skaičiuojami, tačiau numatoma apgyvendinimo kaina
mėnesiui 1 asmeniui sudarytų 350 Lt bei išlaidos komunalinėms paslaugoms. Numatomas teikti
trumpalaikes paslaugas iš globos įstaigų išėjusiems vaikams savarankiško gyvenimo padalinyje galėtų
finansuoti patys paslauga besinaudojantys asmenys iš gaunamos vienkartinės išmokos. Iš viso
numatoma 16 vietų savarankiško gyvenimo namų padalinyje.
Tarybos narys Kostas Jankauskas pasiteiravo dėl įstaigos išlaikymo. Projekto siektinuose
rezultatuose nustatyta, kad numatoma įsteigti 12 darbo vietų. Jo nuomone, išlaikyti tiek darbo vietų
bei padengti kitus įstaigos veiklos kaštus iš L. Jurgelaitienės minėtų lėšų būtų labai sunku. L.
Jurgelaitienė pabrėžė, kad pelno iš veiklos įstaigoje nenumatoma gauti, visos pajamos būtų skiriamos
tik išlaikymo kaštams padengti. Šakių rajono savivaldybės meras Juozas Bertašius informavo, kad
ateityje savivaldybė taip pat numačiusi remti šią įstaigą finansiškai.
Remiantis aukščiau išdėstyta informacija, parengtas sprendimo projektas, kuriuo siūloma:
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1) tikslinti projektų „Kalvarijos Dienos globos namų plėtra“ ir „Nestacionarių socialinių
paslaugų plėtra Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ vertes, pagal faktiškai projektams įgyvendinti
išmokėtas/reikalingas lėšas;
2) regione pagal priemonę sutaupytas ES fondų lėšas (74.641,29 Lt) skirti projektui
„Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra VšĮ Kazlų Rūdos socialinės paramos centre“ papildomai
finansuoti;
3) išplėsti projekte „Mišrių socialinių paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas Šakių
rajono savivaldybės Plokščių, Gelgaudiškio ir Kriūkų seniūnijose“ numatomas teikti paslaugas ir
paslaugų teritoriją.
Tarybos nariai sprendimo projektą patvirtinimo bendru sutarimu.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-10 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2010 m. birželio
9 d. sprendimo Nr. TS-18 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal VP3-2.4-SADM01-R priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, 2011–2013 m. laikotarpio
sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
4. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono projektų 2011–2013 m. laikotarpio sąrašo
priemonei „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ patikslinimo.
Pranešėja – Skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Pačkauskaitė informavo, kad, į
Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei
pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.1-VRM-01-R priemonę „Regioninių ekonomikos augimo centrų
plėtra“, 2011–2013 m. laikotarpio sąrašą Nr. 42 (toliau – Projektų sąrašas), patvirtintą Marijampolės
regiono plėtros tarybos 2010 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. TS-17, įtrauktas Marijampolės
savivaldybės administracijos projektas „Kompleksinis Rygiškių Jono parko, Kauno g. atkarpos ir
teritorijos prie Rygiškių Jono gimnazijos viešųjų erdvių sutvarkymas“ (toliau – Projektas).
Marijampolės regiono plėtros tarybos 2014 m. sausio 2 d. sprendimu Nr. 51/8S-1 buvo padidintas
Projekto biudžetas paskiriant sutaupytas lėšas Projektui papildomai finansuoti.
Marijampolės savivaldybės administracija 2014 m. birželio 2 d. raštu Nr. SA-5777(10.19)
kreipėsi į Marijampolės regiono plėtros tarybą prašydama patikslinti minėto projekto tikslą bei
pagrindines veiklas, jas išplečiant.
Tarybos nariai sprendimo projektą patvirtinimo bendru sutarimu.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-11 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2010 m. birželio
9 d. sprendimo Nr. TS-17 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal VP3-1.1-VRM01-R priemonę „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“, 2011–2013 m. laikotarpio sąrašo
patvirtinimo“ pakeitimo“.
5. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono kandidatų į Lietuvos delegaciją Europos
Regionų komitete teikimo.
Pranešėjas – Tarybos pirmininkas Algis Žvaliauskas, informavo, kad Lietuvos savivaldybių
asociacija 2014 m. balandžio 24 d. raštu Nr. (6)-SD-278 kreipėsi į regionų plėtros tarybas, prašydama
pateikti atstovų kandidatūras tapti Europos Sąjungos Regionų komiteto (toliau – Regionų komitetas)
nariais. Lietuvos delegacija Regionų komitete sudaroma iš tiesioginį rinkiminį vietos savivaldos
mandatą turinčių asmenų (savivaldybių tarybų narių), atstovaujančių daugiausiai balsų surinkusioms
politinėms partijoms ir iš ne pagal politinių partijų sąrašus išrinktų savivaldybių tarybų narių.
Marijampolės regiono savivaldybių merai buvo paprašyti pateikti jų savivaldybės tarybos
narių kandidatūras. Buvo pasiūlyti šie kandidatai: Mavliuda Melibajeva, Algirdas Neiberka, Karolis
Podolskis (Lietuvos socialdemokratų partija), Rimvydas Žiemys (Tėvynės Sąjunga – Lietuvos
krikščionys demokratai), Rolandas Jonikaitis (Partija „Tvarka ir teisingumas“), Vaida Giraitytė
(Darbo partija), Vytautas Kanevičius (Liberalų ir centro sąjunga).
Tarybos pirmininkas, atsižvelgdamas į tai, kad daugiausia kandidatų atstovauja Lietuvos
socialdemokratų partijai (3 kandidatai), o du iš jų yra Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nariai,
pasiūlė vieną iš šių kandidatų (A. Neiberką) deleguoti tikruoju, kitą (M. Melibajevą) – pakaitiniu
nariu. Nutarta teikti Marijampolės regiono atstovų į Lietuvos delegaciją Europos Sąjungos Regionų
komitete kandidatūras tikraisiais nariais skiriant: Vaidą Giraitytę, Marijampolės savivaldybės tarybos
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narę (Darbo partija); Rolandą Jonikaitį, Marijampolės savivaldybės tarybos narį (Partija „Tvarka ir
teisingumas“); Vytautą Kanevičių, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narį (Liberalų ir centro
sąjunga); Algirdą Neiberką, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narį (Lietuvos socialdemokratų
partija); Karolį Podolskį, Marijampolės savivaldybės tarybos narį (Lietuvos socialdemokratų partija);
Rimvydą Žiemį, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narį (Tėvynės Sąjunga – Lietuvos
krikščionys demokratai). Pakaitine nare skiriant: Mavliudą Melibajevą, Vilkaviškio rajono
savivaldybės tarybos narę (Lietuvos socialdemokratų partija).
Tarybos nariai sprendimo projektą patvirtinimo bendru sutarimu.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-12 „Dėl Marijampolės regiono kandidatų į Lietuvos delegaciją
Europos Sąjungos Regionų komitete teikimo“.
6. SVARSTYTA. Dėl atstovo į Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinę bendradarbiavimo per
sieną komisiją skyrimo.
Pranešėjas – Tarybos pirmininkas Algis Žvaliauskas, informavo, kad Vidaus reikalų
ministerija 2014 m. birželio 3 d. raštu Nr. 1D-4152(22) kreipėsi į Marijampolės regiono plėtros tarybą
prašydama deleguoti atstovą į Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinę bendradarbiavimo per sieną
komisiją (toliau – Komisija). A. Žvaliauskas, kaip prie šios Komisijos sudarytos Pasienio
bendradarbiavimo darbo grupės pirmininkas, pasiūlė į Komisiją deleguoti savo kandidatūrą. Tarybos
nariai tokiam pasiūlymui pritarė.
Tarybos nariai sprendimo projektą patvirtinimo bendru sutarimu.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-13 „Dėl atstovo į Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinę
bendradarbiavimo per sieną komisiją skyrimo“.
7. SVARSTYTA. Informacija dėl Regioninės plėtros įstatymo pakeitimo projekto ir regionų
plėtros tarybų vaidmens, įgyvendinant regioninę politiką.
Posėdyje dalyvavęs Lietuvos Respublikos Seimo narys, Valstybės valdymo ir savivaldybių
komiteto narys Albinas Mitrulevičius ir Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto biuro vedėjas
Bronius Kleponis apžvelgė Regioninės plėtros įstatymo pakeitimo projekto svarstymo eigą.
Tarybos nariai bei posėdyje dalyvavęs Lietuvos Respublikos Seimo narys Albinas
Mitrulevičius ir Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto biuro vedėjas Bronius Kleponis
diskutavo apie Regioninės plėtros įstatymo pakeitimo projektą, regionų plėtros tarybų vaidmenį, jų
funkcijas, įgaliojimus ir atsakomybę. B. Kleponis paragino Tarybą aktyviai dalyvauti regionų plėtros
taryboms aktualių įstatymų svarstyme. Posėdžio dalyviai sutiko, kad regionų plėtros taryboms turėtų
būti suteiktas didesnis savarankiškumas suteikiant joms juridinį statusą. Tarybos narių nuomone, šiuo
metu užregistruotas ir svarstomas įstatymo projektas yra tobulintinas suteikiant daugiau galių regionų
plėtros taryboms bei stiprinant savivaldą regionuose. Tarybos nario K. Jankausko nuomone, tam būtų
galima pasitelkti nepriklausomų ekspertų pagalbą, kurie galėtų įvertinti ir pasiūlyti, kaip geriausia
organizuotų valdymą regionuose bei vykdyti regionų plėtrą skatinančią regioninę politiką (pvz.,
taikyti mokesčių politikos priemones skatinant darbo vietų kūrimą ir pan.).
Skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Pačkauskaitė apžvelgė ES paramos panaudojimo
duomenis bei regiono projektų įgyvendinimo eigą Marijampolės regione, trumpai apžvelgė skirtumus
tarp regioninio planavimo projektų 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. laikotarpiais (pridedama).
8. SVARSTYTA. Kita informacija.
Tarybos pirmininkas Algis Žvaliauskas informavo, kad kitą Tarybos posėdį numatoma rengti
rugpjūčio pabaigoje – rugsėjo pradžioje Kazlų Rūdos savivaldybėje.
Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretorė

Algis Žvaliauskas
Agnė Norutė

