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Posėdis įvyko 2014-09-04 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 2011–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei „Teritorijų
planavimas“ patikslinimo
2. Dėl priemonės „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“
3. Informacija dėl regiono projektų planavimo
4. Dėl darbo grupės integruotų teritorijų vystymo programos parengimui sudėties
patvirtinimo
5. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos nuostatų ir Marijampolės regiono plėtros tarybos
darbo reglamento pakeitimo
6. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotojo išrinkimo
7. Dėl buitinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių statybos eigos
8. Dėl institucinės globos pertvarkos
9. Kita informacija
Posėdyje dalyvavo 9 Tarybos nariai. Kvorumas yra.
Posėdžio pirmininkas Algis Žvaliauskas supažindino su posėdžio darbotvarke. Už pasiūlytą
darbotvarkę Tarybos nariai balsavo visais balsais.
1. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono projektų 2011–2013 m. laikotarpio sąrašo
priemonei „Teritorijų planavimas“ patikslinimo.
Pranešėja – Skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Pačkauskaitė informavo, kad Taryba 2010
m. birželio 28 d. sprendimu Nr. TS-23 patvirtino 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-04-R
„Teritorijų planavimas“, 2011–2013 m. laikotarpio sąrašą Nr. 42 (toliau – Projektų sąrašas). Į Projektų
sąrašą įtrauktas Marijampolės savivaldybės administracijos projektas „Marijampolės miesto teritorijų
detaliųjų planų parengimas“ (toliau – Projektas).
Marijampolės savivaldybės administracija 2014 m. rugpjūčio 6 d. raštu Nr. SA-7945(10.77)
kreipėsi į Marijampolės regiono plėtros tarybą prašydama patikslinti Projekto siektinus rezultatus
padidinant numatomų parengti teritorijų planavimo dokumentų skaičių 14 vienetų (vietoje planuotų
parengti 8 detaliųjų planų, būtų parengti 22 detalieji planai) bei leisti įgyvendinant Projektą sutaupytas
lėšas, t. y. 83 577,00 litus, skirti papildomiems (14 vienetų) Marijampolės miesto teritorijų planavimo
dokumentams parengti. Papildomų investicijų suma neviršytų Sąraše nustatyto preliminaraus Projekto
biudžeto. Tikslinimai reikalingi siekiant taupiai ir racionaliai panaudoti Marijampolės savivaldybės
administracijos vykdomo Projekto įgyvendinimui paskirtas ES fondų lėšas, pasiekti kuo aukštesnius
veiklų įgyvendinimo rezultatus.
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Tarybos nariai sprendimo projektą patvirtinimo bendru sutarimu.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-16 „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“.
2. SVARSTYTA. Dėl priemonės „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“.
Pranešėja – Skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Pačkauskaitė informavo, kad 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 infrastruktūra“ VP3-2.4-SADM-01-R priemonę
„Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, 2011–2013 m. laikotarpio sąrašą Nr. 42
(toliau – Antrojo etapo sąrašas).
Į Antrojo etapo sąrašą įtrauktas projektas „Mišrių socialinių paslaugų teikimo infrastruktūros
sukūrimas Šakių rajono savivaldybės Plokščių, Gelgaudiškio ir Kriūkų seniūnijose“ (toliau –
Projektas), kurį įgyvendina Viešoji įstaiga „Vilties žiedas“. 2014 m. birželio 4 d. vykusiame Tarybos
posėdyje buvo pritarta socialinių paslaugų, kurias numatoma teikti mišrių socialinių paslaugų centre,
įkurtame įgyvendinant Projektą, išplėtimui – paslaugas numatyta teikti dviem tikslinėms grupėms:
socialinės rizikos šeimoms ir be tėvų globos likusiems vaikams (nuo 18 m.) ar sulaukusiems
pilnametystės asmenims (iki 21 m.) po institucinės vaiko socialinės globos.
Tačiau, Projekto vykdytojas informavo, kad remiantis Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos išaiškinimu į Projektą gali būti įtraukiamos tik tos tikslinės grupės ir veiklos, kurios yra
nurodytos priemonės „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo
sąlygų apraše, patvirtintame 2009 gruodžio 30 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr.
A1-706. Todėl paslaugų teikimas papildomai tikslinei grupei – be tėvų globos likusiems vaikams (nuo
18 m.) ar sulaukusiems pilnametystės asmenims po institucinės vaiko socialinės globos yra negalimas,
nes tokia tikslinė grupė nėra numatyta minėtame Apraše.
Atsižvelgiant į tai, Projekto vykdytojas VšĮ „Vilties žiedas“ prašo pritarti Projekte numatytų
tikslinių grupių pakeitimui – papildyti Projekte numatytą tikslinę grupę „Socialinės rizikos šeimos“
papildomai numatant tikslinę grupę „Suaugę asmenys su negalia“, kuriai įkurtame mišrių socialinių
paslaugų centre bus teikiamos apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos.
Tarybos nariai bendru sutarimu pritarė socialinių paslaugų teikimui dviem tikslinėms
grupėms – „Socialinės rizikos šeimos“ ir „Suaugę asmenys su negalia“ – mišrių socialinių paslaugų
centre, įkurtame įgyvendinant Projektą.
NUTARTA:
Pritarti socialinių paslaugų teikimui dviem tikslinėms grupėms – „Socialinės rizikos šeimos“
ir „Suaugę asmenys su negalia“ – mišrių socialinių paslaugų centre, įkurtame įgyvendinant Projektą.
3. SVARSTYTA. Informacija dėl regiono projektų planavimo.
Pranešėjas – Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius pateikė informaciją apie ES paramos
panaudojimą Marijampolės apskrityje (pridedama, 3 priedas), apžvelgė kiekvienos savivaldybės ES
fondų lėšų įsisavinimo tempus, pristatė asignavimų paskirstymą regionams, įgyvendinant 2014–2020
metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų programą.
Skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Pačkauskaitė apžvelgė ES fondų lėšų likučius
(pridedama, 4 priedas) pagal regionines priemones bei numatomą jų panaudojimą įgyvendinant
2007–2013 m. laikotarpio ES fondų lėšomis finansuojamus projektus.
4. SVARSTYTA. Dėl darbo grupės integruotų teritorijų vystymo programos parengimui
sudėties patvirtinimo.
Pranešėjas – Tarybos pirmininkas Algis Žvaliauskas informavo, kad 2014 m. liepos 23 d.
vykusiame Tarybos posėdyje buvo priimtas protokolinis sprendimas sudaryti darbo grupę integruotų
teritorijų vystymo programai parengti. Darbo grupę turėtų sudaryti po 2 regiono savivaldybių
administracijų bei Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės
apskrities skyriaus atstovus. Atsižvelgiant į tai, savivaldybių administracijos delegavo atstovus į darbo
grupę integruotų teritorijų vystymo programai parengti. Sprendimo projektu patvirtinama personalinė
darbo grupės integruotų teritorijų vystymo programai parengti sudėtis.
Tarybos nariai sprendimo projektą patvirtinimo bendru sutarimu.
NUTARTA:
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Priimti sprendimą Nr. 51/8S-17 „Dėl darbo grupės integruotų teritorijų vystymo programai
parengti personalinės sudėties patvirtinimo“.
5. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos nuostatų ir Marijampolės
regiono plėtros tarybos darbo reglamento pakeitimo.
Pranešėjas – Tarybos pirmininkas Algis Žvaliauskas informavo, kad Lietuvos Respublikos
Vyriausybė 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp
institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų
programą“ patvirtino Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–
2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisykles (toliau –
Taisyklės). Tarpinės institucijos funkcijas, apibrėžtas Taisyklėse, nutarimu pavesta atlikti regionų
plėtros taryboms. Nutarimu institucijos, kurių atsakomybė, funkcijos ir teisės nustatytos Taisyklėse,
iki Nutarimo įsigaliojimo dienos (2014 m. spalio 1 d.) įpareigotos inicijuoti nuostatų, suderintų su
Taisyklių nuostatomis, pakeitimą.
Vidaus reikalų ministro 2014 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 1V-523 „Dėl Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. 1V-798 „Dėl regiono plėtros
tarybos pavyzdinių nuostatų ir regiono plėtros tarybos pavyzdinio darbo reglamento patvirtinimo“
pakeitimo“ (toliau – Įsakymas) pakeitė Regiono plėtros tarybos pavyzdinius nuostatus bei Regiono
plėtros tarybos pavyzdinį darbo reglamentą. Įsakymu regionų plėtros taryboms rekomenduota iki
Įsakymo įsigaliojimo dienos (2014 m. spalio 1 d.) pakeisti regionų plėtros tarybų nuostatus ir darbo
reglamentus, atsižvelgiant į Įsakymu padarytus Regiono plėtros tarybos pavyzdinių nuostatų bei
Regiono plėtros tarybos pavyzdinio darbo reglamento pakeitimus.
Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius pažymėjo, kad sprendimas, jį priėmus, įsigalios 2014 m.
spalio 1 d., kaip ir aukštesni teisės aktai, kurių pagrindu siūloma pakeisti Tarybos nuostatus ir darbo
reglamentą.
Tarybos nariai sprendimo projektą patvirtinimo bendru sutarimu.
NUTARTA.
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-18 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2011 m. gruodžio
14 d. sprendimo Nr. 51/8s-34 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos nuostatų ir Marijampolės
regiono plėtros tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“
6. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotojo
išrinkimo.
Pranešėjas – Tarybos pirmininkas Algis Žvaliauskas informavo, kad 2013 m. birželio 20 d.
Tarybos sprendimu Nr. 51/8S-24 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotojo
išrinkimo“ buvo nuspręsta Rimvydą Žiemį (Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narį) išrinkti
Tarybos pirmininko pavaduotoju. Pasikeitus Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos atstovams
Taryboje, reikalinga išrinkti naują Tarybos pirmininko pavaduotoją. Tarybos pirmininkas pasiūlė
Vilkaviškio rajono savivaldybės mero Algirdo Neiberkos kandidatūrą. A. Neiberka sutiko būti
renkamas Tarybos pirmininko pavaduotoju.
Tarybos nariai priėmė sprendimą: 8 balsavo „už“, 1 – susilaikė.
NUTARTA:
Priimti sprendimą Nr. 51/8S-19 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininko
pavaduotojo išrinkimo“.
7. SVARSTYTA. Dėl buitinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių statybos
eigos.
Tarybos pirmininkas Algis Žvaliauskas pristatė posėdyje dalyvaujančius Aplinkos
ministerijos, Aplinkos projektų valdymo agentūros, UAB SWECO ir UAB Marijampolės apskrities
atliekų tvarkymo centro atstovus. Posėdyje buvo aptarta mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių
statybos eiga. Konkursą laimėjusi įmonė vėluoja atlikti darbus, todėl kyla grėsmė, kad projektas nebus
įgyvendintas laiku arba iš viso nebus įgyvendintas.
UAB SWECO atstovas Virginijus Kriščiūnas, atliekantis techninę projekto priežiūrą,
informavo, kad vėluojant rugpjūčio 27 d. buvo pateiktas techninis projektas, kuris yra vertinamas
ekspertų. Jeigu ekspertų vertinimu, projektas bus parengtas tinkamai, tuomet seka statybos leidimo
išdavimas ir statybos. Pagal sutartį darbai turi būti baigti iki 2015 m. kovo 22 d. V. Kriščiūnas nurodė,
kad rangovas kol kas yra pateikęs 2 sutartis su subrangovais iš numatomų 4.
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Aplinkos ministerijos Europos paramos departamento direktoriaus Inesio Kiškio teigimu,
projekto įgyvendinimas stipriai vėluoja. Jo teigimu, išlaidos tinkamos finansuoti vėliausiai iki 2015 m.
spalio 1 d., visi mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių statybos darbai turi būti pabaigti iki šios
datos. Jų nebaigus, ES paramos lėšos gali būti grąžinamos, o projektas baigiamas UAB Marijampolės
apskrities atliekų tvarkymo centro lėšomis. Aplinkos ministerija, matydama susiklosčiusią situaciją,
turėtų iki 2014 m. rugsėjo 30 d. priimti sprendimus dėl probleminių projektų tolesnio įgyvendinimo.
Aplinkos ministerijos Atliekų departamento direktorė Vilma Karosienė ragino apsvarstyti
įvairias galimybes ir turėti atsarginį projekto įgyvendinimo variantą dabartinės sutarties nutraukimo
atveju bei nuspręsti, kaip turėtų būti tvarkomos atliekos Marijampolės regione, kad būtų pasiekti
atliekų rūšiavimo uždaviniai.
I. Kiškio teigimu, jeigu būtų nuspręsta neįgyvendinti tokio projekto, svarbu sprendimą priimti
kuo greičiau, nes laiko projekto įgyvendinimui likę rizikingai mažai. Tuomet reikėtų kuo skubiau
apsispręsti dėl atliekų tvarkymo sprendinių pakeitimo pasirenkant alternatyvų variantą. Aplinkos
ministerija, I. Kiškio teigimu, laukia aiškaus signalo, rodančio, kad reikia nutraukti sutartį.
Algirdo Bagušinsko teigimu, nors ir smarkiai vėluodami, tačiau rangovai techninį projektą
pateikė, todėl sutarties nutraukimas turi turėti pagrindą. Sutartį nutraukus gresia bylinėjimasis su
rangovais, kurie, metus laiko nuo sutarties pasirašymo rengė techninį projektą ir patiems darbams
lieka laiko tik iki 2015 m. kovo. Galimos sankcijos rangovams už vėlavimą – tik lėšų sugrąžinimas.
Sprendžiant svarstomą klausimą, nutarta, laukti techninio projekto ekspertizės ir,
atsižvelgiant į jos išvadas, priimti sprendimą dėl tolesnės projekto eigos.
NUTARTA:
Dėl projekto, kuriuo numatyti statyti mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai, tolesnės
eigos spręsti po techninio projekto ekspertizės išvadų.
8. SVARSTYTA. Dėl institucinės globos pertvarkos.
Tarybos pirmininkas Algis Žvaliauskas pristatė posėdyje dalyvaujančius Socialinės apsaugos
ir darbo ministrę Algimantą Pabedinskienę, ministerijos atstovus.
Algimanta Pabedinskienė pristatė perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir
bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams veiksmų planą.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės aprėpties departamento direktorė Violeta
Toleikienė ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento
direktoriaus pavaduotoja Daina Urbonaitienė informavo (pridedama, 5 priedas), kad šiais metais
numatoma atrinkti regionus, kuriuose būtų įgyvendinami bandomieji institucinės globos pertvarkos
projektai. Pertvarkose, numatoma, dalyvaus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavaldžios
socialinės globos įstaigos. Pranešėjų teigimu, šiuo metu svarbu įvertinti, ar pakankama socialinės
globos įstaigų infrastruktūra, žmogiškieji ištekliai, kokios socialinių paslaugų poreikio tendencijos
numatomos ateityje. Remiantis šia analize bei bendradarbiaujant su švietimo, sveikatos verslo ir
nevyriausybinių organizacijų atstovais turėtų būti parengta bendra regiono institucinės globos
pertvarkos vizija, kuri gali tapti vienu iš bandomųjų projektų. Ministerijos atstovai pasiūlė regiono
pasiūlymų dėl institucinės globos pertvarkos parengimui sudaryti darbo grupę.
Taryba protokoliniu sprendimu nutarė sudaryti darbo grupę bendriems regiono siūlymams dėl
institucinės globos pertvarkos parengti
NUTARTA:
Pritarti darbo grupės bendram regiono siūlymui dėl institucinės globos pertvarkos parengti
sudarymui.
9. SVARSTYTA. Kita informacija.
Tarybos pirmininkas Algis Žvaliauskas informavo, kad kitą Tarybos posėdį numatoma rengti
lapkričio mėnesį Šakių rajono savivaldybėje.
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