REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ
MINISTERIJOS MARIJAMPOLĖS APSKRITIES SKYRIUS
MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2014-07-28 Nr. 51/8P-6
Marijampolė
Posėdis įvyko 2014-07-23 Kazlų Rūdos 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 „Prielaidų
spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ patikslinimo;
2. Dėl savivaldybių atstovų delegacijoje Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongrese;
3. Marijampolės teritorinės darbo biržos informacija;
4. UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro informacija;
5. Informacija dėl regiono projektų planavimo ir regiono integruotų teritorijų vystymo
programos 2014–2020 m.;
6. Kita informacija.
Posėdyje dalyvavo 10 Tarybos narių. Kvorumas yra.
Posėdžio pirmininkas Algis Žvaliauskas supažindino su posėdžio darbotvarke. Už pasiūlytą
darbotvarkę Tarybos nariai balsavo visais balsais.
1. 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 Taryba yra
patvirtinusi 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“ priemonę VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos
diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“, 2007–2013 m. laikotarpio sąrašą Nr. 41 (toliau –
Projektų sąrašas).
Siekiant užtikrinti spartų ir efektyvų ES fondų lėšų, skirtų regiono projektams, panaudojimą
bei operatyviai priimti sprendimus dėl sutaupytų lėšų, siūloma tikslinti 2 baigtų įgyvendinti projektų
(Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos projekto „Jankų ir Bagotosios kaimų viešosios
infrastruktūros modernizavimas“ bei Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos projekto
„Vilkaviškio rajono Virbalio bei Klausučių seniūnijų pastatų modernizavimas bei viešųjų erdvių
sutvarkymas“) vertes, kuriems išmokėtos mažesnės ES fondų lėšų sumos nei projektų biudžetai
Projektų sąraše (iš viso ES fondų lėšų likutis pagal priemonę 290 928,28 Lt). Taip pat siūloma tikslinti
1 šiuo metu įgyvendinamo projekto (Marijampolės savivaldybės administracijos projekto „Igliaukos
gyvenvietės viešosios inžinerinės infrastruktūros objektų rekonstrukcija“) vertę, kuriam būtų
skiriamas nepanaudotų ES fondų lėšų likutis pagal priemonę bei sudarytos galimybės kreiptis į
Įgyvendinančiąją instituciją dėl papildomo finansavimo skyrimo paaiškėjus nenumatytam lėšų
poreikiui.
Marijampolės savivaldybės administracija 2014 m. liepos 15 d. raštu informavo, kad
įgyvendinant projektą „Igliaukos kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir gyvenamosios

2
aplinkos gerinimas“ iš anksto įvertino, kad projekto biudžetas nėra pakankamas visiems reikalingiems
darbams atlikti, todėl rengiamame techniniame projekte darbai suskirstyti į du etapus. Tačiau atlikus
sąmatinius skaičiavimus paaiškėjo, kad turimų projekto biudžeto lėšų užtenka rekonstruoti ir
išasfaltuoti tik gana trumpoms numatytų tvarkyti gatvių atkarpoms. Todėl dalies darbų dėl lėšų
stygiaus buvo numatyta laikinai nevykdyti. Atsižvelgiant į techninio projekto sąmatinėje dalyje
numatytą lėšų poreikį ir siekiant padidinti projekto rezultatus ir užtikrinti, kad jais galėtų naudotis
didesnis Igliaukos kaimo gyventojų skaičius, Marijampolės savivaldybės administracija prašo leisti
panaudoti regione pagal priemonę sutaupytas ES fondų lėšas – 290 928,28 Lt projektui „Igliaukos
kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir gyvenamosios aplinkos gerinimas“ papildomai
finansuoti. Gavus papildomą finansavimą, bus išasfaltuotos ilgesnės, nei pradiniame paraiškos
variante numatytos Igliaukos kaimo Ežero, Iglės, Pievų, Šaltinio ir V. Kačergio gatvių atkarpos.
Papildomai, bus sutvarkyta ir išasfaltuota Igliaukos kaimo Lauko gatvės atkarpa nuo Taikos iki
Vyturių gatvių.
Tarybos nariai sprendimo projektą patvirtinimo bendru sutarimu.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-14 „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“.
2. SVARSTYTA. Dėl savivaldybių atstovų delegacijoje Europos Tarybos Vietos ir Regionų
valdžių kongrese.
Pranešėjas – Tarybos pirmininkas Algis Žvaliauskas informavo, kad Lietuvos savivaldybių
asociacija 2014 m. birželio 20 d. raštu kreipėsi į regionų plėtros tarybas, prašydama pateikti atstovų
kandidatūras, kurie galėtų būti įtraukti į Lietuvos delegaciją Europos Tarybos Vietos ir regionų
valdžių kongrese (toliau – ET VRVK). ET VRVK sudaro dveji rūmai – Vietos valdžios rūmai ir
Regionų rūmai. Lietuva į ET VRVK deleguoja aštuonis atstovus (keturis tikruosius ir keturis
pakaitinius).
Pakaitinio Lietuvos delegacijos nario vieta ET VRVK atsilaisvino atsistatydinus Ignalinos
rajono savivaldybės merui B. Ropei, kuris buvo Vietos valdžios rūmų narys. Atsižvelgiant į tai, jog B.
Ropė atstovavo Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungai ir siekiant išlaikyti partinio atstovavimo
balansą, siūlomas delegacijos narys taip pat turėtų atstovauti šiai partijai. Remiantis atstovų skyrimo į
ET VRVK nuostatomis, į Vietos valdžios rūmus deleguojami savivaldybių merai.
Marijampolės regione tik Šakių rajono savivaldybės meras Juozas Bertašiaus atstovauja
Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungai, todėl Tarybos pirmininkas pasiteiravo J. Bertašiaus, ar jis
sutiktų tapti Marijampolės regiono kandidatu ET VRVK. J. Bertašiui sutikus, buvo nuspręsta siūlyti jo
kandidatūrą į ET VRVK.
Tarybos nariai sprendimo projektą patvirtinimo bendru sutarimu.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-15 „Dėl Marijampolės regiono kandidato į Europos Tarybos
Vietos ir Regionų valdžių kongresą teikimo“.
3. SVARSTYTA. Marijampolės teritorinės darbo biržos informacija.
Pranešėjas – Marijampolės teritorinės darbo biržos direktorius Kęstutis Šnipas Tarybos narius
informavo apie užimtumo situaciją Marijampolės regione (pridedama, 3 priedas). Lyginant su
praėjusiais metais, nedarbo lygis visose Marijampolės regiono savivaldybėse sumažėjo.
Tarybos nariai diskutavo apie tai, kad dalis darbo biržose registruotų bedarbių slepia nelegaliai
gaunamas pajamas, nemoka mokesčių, gauna socialines bei bedarbio pašalpas. Jų teigimu, tikslingas
glaudesnis įvairių tarnybų, Valstybinės darbo inspekcijos, teritorinių darbo biržų, Valstybinės
mokesčių inspekcijos, bendradarbiavimas siekiant išaiškinti nesąžiningumo atvejus bei sutaupyti
biudžeto lėšas. K. Šnipo teigimu, pradėti problemų sprendimą reikėtų nuo įstatyminės bazės keitimų,
kurie sudarytų sąlygas greičiau nustatyti piktnaudžiavimo atvejus. Tarybos nariai, siekdami detaliau
šią problemą aptarti bei paskatinti jos sprendimą, pagrįstą įvairių institucijų bendradarbiavimu, pasiūlė
į kviesti Socialinės apsaugos ir darbo ministrę bei Valstybinės darbo inspekcijos, teritorinės darbo
biržos, Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovus aptarti kylančias problemas ir galimus jų sprendimo
būdus.
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NUTARTA:
Pakviesti Socialinės apsaugos ir darbo ministrę bei Valstybinės darbo inspekcijos, teritorinės
darbo biržos, Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovus problemoms, susijusioms su piktnaudžiavimu
nedarbo bei socialinėmis pašalpomis, aptarti.
4. SVARSTYTA. UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro informacija.
Pranešėjas – UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro (toliau – MAATC)
direktorius Algirdas Bagušinskas pristatė MAATC įgyvendinamo mechaninio biologinio apdorojimo
(MBA) įrenginių / gamyklos statybos projekto situaciją. Tarybos nariai išreiškė susirūpinimą dėl šio
projekto įgyvendinimo, nes techninės dokumentacijos parengimas atsilieka nuo planuoto grafiko, o
statyba turėtų būti užbaigta iki 2015 m. gegužės 22 d., o projekto biudžetas siekia apie 38 mln. Lt.
Statybos leidimas darbams vykdyti, A. Bagušinsko teigimu, bus išduotas ne anksčiau kaip 2014 m.
lapkričio mėn. Atsižvelgiant į tai, kad MBA gamyklos statybos darbus turinti vykdyti įmonė yra
laimėjusi iš viso keturis tokius konkursus Lietuvoje, Tarybos nariai išreiškė nerimą dėl projekto
įgyvendinimo – abejojama, ar MBA įrenginiai bus pastatyti laiku. A. Bagušinsko teigimu, MBA
gamykla turi būti pastatyta, nes tai yra įsipareigojimas Europos Sąjungai. Tarybos nariai išreiškė
pageidavimą į artimiausią tarybos posėdį pakviesti Aplinkos ministerijos atstovus (atsakingą
viceministrą) ir aptarti MBA įrenginių statybos klausimą.
A. Bagušinskas informavo, kad MAATC trūksta administracinių patalpų. Problemai išspręsti
galimi keli variantai: patalpų įsigijimas, patalpų nuoma arba pastato statyba. MAATC valdyba priėmė
sprendimą dėl administracinio pastato statybos šalia esamos atliekų surinkimo aikštelės Vokiečių g.
Tarybos nariai išreiškė susirūpinimą dėl administracinių patalpų MAATC trūkumo bei
MAATC valdybos priimto sprendimo statyti naują administracinį pastatą šalia esamos atliekų
surinkimo aikštelės Vokiečių g. Kadangi nėra išpirkta žemė, neparengti reikalingi techniniai
dokumentai, nėra tam numatytų lėšų, taip pat atliekų surinkimo aikštelės rekonstrukcija negalima dėl
įsipareigojimų, susijusių su ES fondų lėšų panaudojimu (projekto rezultatų, t. y. atliekų surinkimo
aikštelės, negalima keisti 5 metus po projekto pabaigimo), sprendimas statyti naują administracinį
pastatą Vokiečių g. yra neracionalus laiko ir kaštų atžvilgiu.
Taryba nutarė rekomenduoti kuo greičiau sušaukti MAATC valdybos posėdį ir priimti
sprendimą dėl administracinių patalpų nuomos ar pirkimo, atsižvelgiant į tai, kad naujų
administracinių patalpų statyba šalia esamos atliekų surinkimo aikštelės Vokiečių g. yra negalima.
NUTARTA:
1. Į artimiausią Tarybos posėdį kviesti Aplinkos ministerijos viceministrą bei aptarti
mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių statybos vėlavimo problemą.
2. Tarybos vardu išsiųsti raštą MAATC rekomenduojant sušaukti MAATC valdybos posėdį ir
priimti sprendimą dėl administracinių patalpų nuomos ar pirkimo.
5. SVARSTYTA. Informacija dėl regiono projektų planavimo ir regiono integruotų teritorijų
vystymo programos 2014–2020 m.
Pranešėjas – Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius pristatė regiono projektų planavimo 2014–
2020 programavimo laikotarpiu naujoves bei supažindino su numatomų rengti regionų integruotų
teritorijų vystymo programų parengimo gairėmis (pridedama, 4 priedas). Tarybos pirmininkas A.
Žvaliauskas pasiūlė sudaryti darbo grupę integruotų teritorijų vystymo programai parengti. Jo
manymu, darbo grupę turėtų sudaryti po 2 regiono savivaldybių administracijų bei Skyriaus atstovus.
Tarybos pirmininkui pasiūlius balsuoti, 9 Tarybos nariai balsavo „už“, 0 „prieš“, 0 susilaikė.
NUTARTA:
Pritarti darbo grupės integruotų teritorijų vystymo programai parengti sudarymui.
6. SVARSTYTA. Kita informacija.
Tarybos pirmininkas Algis Žvaliauskas informavo, kad kitą Tarybos posėdį numatoma rengti
rugpjūčio pabaigoje – rugsėjo pradžioje Kalvarijos savivaldybėje.
Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretorė

Algis Žvaliauskas
Agnė Norutė

