REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ
MINISTERIJOS MARIJAMPOLĖS APSKRITIES SKYRIUS
MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2014-11-12 Nr. 51/8P-8
Marijampolė
Posėdis įvyko 2014-11-07 Šakių 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 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei
„Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“ patikslinimo;
2. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašų priemonei
„Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“ patikslinimo;
3. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei „Prielaidų
spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ patikslinimo;
4. Dėl tikslinių teritorijų išskyrimo iš gyvenamųjų vietovių grupės, apimančios mažuosius
miestus ir kaimo vietoves (nuo 1 iki 6 tūkst. gyventojų, išskyrus savivaldybių centrus), kriterijų
pateikimo derinti Vidaus reikalų ministerijai;
5. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams pakeitimo;
6. Informacija dėl Marijampolės regiono integruotų teritorijų vystymo programos;
7. Informacija dėl Sūduvos regiono herbo;
8. Kita informacija.
Posėdyje dalyvavo 11 Tarybos narių. Kvorumas yra.
Posėdžio pirmininkas Algis Žvaliauskas supažindino su posėdžio darbotvarke, informavo kad
yra įtrauktas papildomas klausimas „Informacija dėl Sūduvos regiono herbo“.
Už pasiūlytą darbotvarkę Tarybos nariai balsavo visais balsais.
1. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo
priemonei „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“ patikslinimo.
Pranešėja – Skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Pačkauskaitė informavo, kad Taryba 2009
m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. TS-25 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“ VP3-2.2-ŠMM-06-R priemonę
„Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“, 2007–2013 m. laikotarpio sąrašą Nr. 41 (toliau –
Projektų sąrašas).
Į Projektų sąrašą yra įtraukti 9 projektai, iš kurių 8 yra baigti įgyvendinti, 1 projektas šiuo metu
įgyvendinamas. Pagal baigtiems projektams faktiškai išmokėtas, o įgyvendinamam projektui
finansavimo ir administravimo sutartimi skirtas ES fondų lėšas, likusios pagal priemonę „Investicijos į
ikimokyklinio ugdymo įstaigas“ nepanaudotos ES fondų lėšos regione – 121 473,09 Lt.
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija 2014 m. spalio 3 d. raštu Nr. SD-(6.1)-3045 kreipėsi
į Tarybą, prašydama, esant ES fondų lėšų sutaupymams regione, juos skirti projektui „Kazlų Rūdos
pradinės mokyklos modernizavimas”, kadangi dar yra likę neremontuotų darželio patalpų, o gauti lėšų
iš papildomų šaltinių nėra galimybės, todėl atsižvelgiant į gyventojų poreikį bei siekiant didinti
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ikimokyklinio ugdymo prieinamumą ir gerinti ikimokyklinio ugdymo kokybę Kazlų Rūdos
savivaldybėje, iškilo poreikis papildomoms lėšoms (neremontuotoms patalpoms įrengti, t. y. projektą
įgyvendinti didesne apimtimi).
Pagal atliktus projektinius paskaičiavimus vidaus apdailos darbams atlikti dar reikalinga 142
909,52 Lt. Gavus papildomas lėšas, galima bus sutvarkyti ir įrengti papildomas vidaus patalpas.
Atsižvelgiant į tai, parengtas sprendimo projektas, kuriuo patikslinamos 2 baigtų įgyvendinti
projektų biudžetų vertės pagal projektams faktiškai išmokėtas lėšas ir padidinama 1 įgyvendinamo
projekto vertė (ES fondų lėšų dalis padidinama – 121 473,09 Lt), sudarant galimybę projekto
vykdytojui kreiptis papildomo finansavimo.
Kazlų Rūdos savivaldybės meras Vytautas Kanevičius patikino, kad projektas bus
įgyvendintas laiku, panaudoti papildomas lėšas yra pasirengta.
Tarybos nariai sprendimo projektą patvirtinimo bendru sutarimu.
NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-20 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009
m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. TS-25 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal VP32.2-ŠMM-06-R priemonę „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“, 2007–2013 m. laikotarpio
sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
2. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašų
priemonei „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“ patikslinimo.
Pranešėja – Skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Pačkauskaitė informavo, kad Taryba 2010
m. birželio 9 d. sprendimu Nr. TS-16 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“ VP3-2.2-ŠMM-04-R priemonę
„Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“ 2007–2013 m. laikotarpio sąrašą Nr. 41
(toliau – Sąrašas).
Į Sąrašą įtraukti 6 projektai, iš kurių 3 yra baigti įgyvendinti ir 3 šiuo metu įgyvendinami.
Pagal baigtiems projektams faktiškai išmokėtas, o įgyvendinamiems projektams finansavimo ir
administravimo sutartimis skirtas ES fondų lėšas, likusios pagal priemonę „Universalių daugiafunkcių
centrų kaimo vietovėse steigimas“ nepanaudotos ES fondų lėšos – 69 684,09 Lt.
Kalvarijos savivaldybės administracija 2014 m. spalio 16 d. raštu Nr. IS-1823(4.16-01)
informavo, kad įgyvendinant projektą „Universalaus daugiafunkcio centro steigimas Kalvarijos
savivaldybėje“ (toliau – projektas), 2013 m. gruodžio 9 d. buvo pasirašyta rangos darbų sutartis, pagal
kurią 31 774,44 Lt viršytas projekto biudžetas, skirtas statybai, rekonstravimui, remontui ir kitiems
rangos darbams. Taip pat buvo reikalinga atlikti techninio projekto korekciją. Įvykdžius visus projekto
viešuosius pirkimus, paaiškėjo, kad nėra išlaikytas įsipareigojimas: 15 proc. projekto vertės skirti
įrangos įsigijimui.
Dėl to projekto vertė padidėjo iki 759 388,91 Lt, iš jų 645 480,57 Lt ES lėšos. Sėkmingam
projekto įgyvendinimui papildomai reikalingos ES fondų lėšos sudaro 36 020,57 Lt. Atsižvelgiant į tai,
prašoma skirti papildomą finansavimą projektui „Universalaus daugiafunkcio centro steigimas
Kalvarijos savivaldybėje“.
Įvertinus savivaldybės administracijos prašymą ir tai, jog šiuo metu yra nepanaudotų ES fondų
lėšų pagal priemonę, parengtas Tarybos sprendimo projektas, kuriuo siūloma patikslinti Sąrašą.
Padidinus projekto biudžetą, likusios regione nepanaudotos ES fondų lėšos pagal priemonę – 33 663,52
Lt.
Kalvarijos savivaldybės meras Valdas Aleknavičius informavo, kad universalus daugiafunkcis
centras jau įsteigtas, o papildomos lėšos būtų reikalingos galutinai užbaigti projektą.
Tarybos nariai sprendimo projektą patvirtinimo bendru sutarimu.
NUTARTA. Priimti sprendimą 51/8S-21 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2010 m.
birželio 9 d. sprendimo Nr. TS-16 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal VP3-2.2ŠMM-04-R priemonę „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“, 2007–2013 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 Taryba 2010
m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. TS-29 patvirtino Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal
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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-01R „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, sprendimo projektu siūloma tikslinti 3 baigtų
įgyvendinti projektų vertes, kuriems išmokėtos mažesnės ES fondų lėšų sumos nei projektų vertės
Projektų sąraše.
Šakių rajono savivaldybės administracija 2014 m. spalio 27 d. raštu Nr. S-3094 kreipėsi į
Tarybą, prašydama patikslinti į Projektų sąrašą įtraukto projekto „Mažųjų miestelių turizmo galimybės.
Sintautai“ (toliau – projektas) biudžetą jį padidinant 18 485,13 Lt (ES fondų lėšos – 15 712,36 Lt).
Papildomos lėšos būtų skirtos Sintautų prieigų šaligatvio rekonstrukcijai, nes įvykdžius „Sintautų
miestelio prieigų rekonstravimo darbai“ pirkimą ir 2014 m. rugsėjo 23 d. pasirašius rangos darbų
sutartį, paaiškėjo, kad projekto biudžetas 18 485,13 Lt viršija Projekto sąraše nustatytą projekto vertę.
Atsižvelgiant į tai, jog pagal priemonę regione yra sutaupyta ES fondų lėšų, siūloma didinti
projekto ES fondų lėšų dalį 15 712,36 Lt. Paskyrus papildomas lėšas projektui, regione pagal priemonę
likusios sutaupytos lėšos (įvertinus į Projektų sąrašą įtrauktų projektų vertes) sudaro – 34 714,95 Lt.
Remiantis aukščiau išdėstyta informacija, parengtas sprendimo projektas.
Taip pat pranešėja priminė, kad regione yra papildomų lėšų poreikis pagal šią priemonę, t. y.
trūksta lėšų Marijampolės savivaldybės administracijos įgyvendinamam projektui „Igliaukos
gyvenvietės viešosios inžinerinės infrastruktūros objektų rekonstrukcija“ pilnai įgyvendinti.
Ankstesniuose Tarybos posėdžiuose buvo nutarta būsimus sutaupymus skirti šiam projektui.
Pranešėja projektų vykdytojus paragino kuo greičiau kreiptis dėl papildomo finansavimo į
Įgyvendinančiąsias institucijas, nes siekiant gauti papildomą finansavimą pagal Vidaus reikalų
ministerijos administruojamas priemones kai projektą numatoma įgyvendinti didesnės apimties,
prašymai Įgyvendinančiajai institucijai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2015 m. vasario 28 d.,
prašymai gali būti pateikti tik atlikus rangos darbų viešųjų pirkimų procedūras.
Šakių rajono savivaldybės meras Juozas Bertašius informavo, kad yra pasirengta papildomų
lėšų panaudojimui.
Tarybos nariai sprendimo projektą patvirtinimo bendru sutarimu.
NUTARTA. Priimti sprendimą 51/8S-22 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2010 m.
rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. TS-29 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal priemonę
VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“
2007–2013 m. laikotarpio sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“.
4. SVARSTYTA. Dėl tikslinių teritorijų išskyrimo iš gyvenamųjų vietovių grupės, apimančios
mažuosius miestus ir kaimo vietoves (nuo 1 iki 6 tūkst. gyventojų, išskyrus savivaldybių centrus),
kriterijų pateikimo derinti Vidaus reikalų ministerijai.
Pranešėjas – Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius informavo, kad Regioninės plėtros įstatymo
Nr. VIII-1889 pakeitimo įstatymo 15 straipsnio 7 dalies 12 punktu regionų plėtros taryboms pavesta
nustatyti tikslinių teritorijų išskyrimo kriterijus ir pagal juos išskirti tikslines teritorijas.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 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“ patvirtintų Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų,
įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą,
taisyklių (toliau – Taisyklės) 13.5. punktu Regioninės plėtros departamentui pavesta parengti
pasiūlymus dėl tikslinių teritorijų išskyrimo iš gyvenamųjų vietovių grupės, apimančios mažuosius
miestus ir kaimo vietoves (nuo 1 iki 6 tūkst. gyventojų, išskyrus savivaldybių centrus), kriterijų (toliau
– Kriterijai) ir tikslinių teritorijų išskyrimo.
Vidaus reikalų ministro 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1V-655 „Dėl tikslinių teritorijų
išskyrimo iš gyvenamųjų vietovių grupės, apimančios mažuosius miestus ir kaimo vietoves, turinčius
nuo 1 iki 6 tūkstančių gyventojų, išskyrus savivaldybių centrus, principų“ nustatyti minėtų tikslinių
teritorijų išskyrimo principai.
Atsižvelgiant į teritorinės aprėpties principą, tiksline teritorija gali būti pripažįstama
gyvenamoji vietovė (kaimas, miestelis arba miestas), nesanti savivaldybės centru, kurioje pagal
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Lietuvos statistikos departamento paskelbtą 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo (toliau –
2011 m. surašymas) informaciją gyveno nuo 1 iki 6 tūkstančių gyventojų.
Objektyvumo principas nustato, kad visos išskirtos tikslinės teritorijos regione turi atitikti tuos
pačius viešai prieinamus kiekybiniais duomenimis ir faktais pagrįstus kriterijus.
Tikslingumo principas apibrėžia, kad tikslinėmis teritorijomis gali būti pripažįstami santykinai
skurdūs, patiriantys nuosmukį ir (ar) turintys neišnaudotą potencialą miestai, miesteliai ir kaimai,
atsižvelgiant į regiono būdingiausias socialines problemas (mažas gyventojų pajamas, nepalankią
demografinę struktūrą, didelę dalį socialinę atskirtį patiriančių asmenų, nepakankamą užimtumą ir kt.).
Skyrius, rengdamas pasiūlymus dėl galimų Kriterijų ir analizuodamas statistinius duomenis,
kuriuos renka Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos darbo birža, savivaldybių administracijos,
siekė, kad Kriterijams nustatyti būtų naudojami statistiniai rodikliai pagal gyvenamąsias vietoves arba
seniūnijų lygiu, jeigu pagal gyvenamąsias vietoves duomenys nerenkami.
E. Ulevičius pasiūlė apsvarstyti ir nuspręsti, kurie iš siūlomų galėtų būti teikiami derinti
Vidaus reikalų ministerijai kaip galimi kriterijai tikslinių teritorijų iš gyvenamųjų vietovių grupės,
apimančios mažuosius miestus ir kaimo vietoves (nuo 1 iki 6 tūkst. gyventojų, išskyrus savivaldybių
centrus) išskyrimui Marijampolės regione:
1. Gyventojų skaičiaus pokytis 2001–2011 metais, apskaičiuotas naudojant 2001 m. Lietuvos
gyventojų ir būstų surašymo duomenis bei 2011 m. surašymo duomenis, palyginant su šalies gyventojų
skaičiaus pokyčiu (duomenys gyvenamųjų vietovių lygiu);
2. Registruotų bedarbių skaičiaus pokytis 2011–2013 metais, apskaičiuotas naudojant Lietuvos
darbo biržos statistinę informaciją, palyginant su šalies registruotų bedarbių skaičiaus pokyčiu
(duomenys gyvenamųjų vietovių lygiu, informacija viešai neskelbiama);
3. Darbingo amžiaus (16–64 metų) gyventojų dalis pagal 2011 m. surašymo duomenis,
palyginant su šalies darbingo amžiaus gyventojų dalimi (duomenys gyvenamųjų vietovių lygiu);
4. Socialinės rizikos šeimų skaičiaus, tenkančio 1000 gyventojų metų pradžioje, pokytis 2011–
2013 metais, apskaičiuotas naudojant Lietuvos statistikos departamento paskelbtą ir Marijampolės
apskrities savivaldybių administracijų pateiktą statistinę informaciją, palyginant su šalies socialinės
rizikos šeimų skaičiaus, tenkančio 1000 gyventojų metų pradžioje, pokyčiu (duomenys seniūnijos lygiu,
teikia savivaldybių administracijos);
5. Demografinis senatvės koeficientas, apskaičiuojamas pagal 2011 m. surašymo duomenis,
palyginant su šalies demografiniu senatvės koeficientu (duomenys seniūnijos lygiu).
Atrinkti Kriterijai, remiantis Taisyklių 11.4 punktu, būtų teikiami derinti Vidaus reikalų
ministerijai. E. Ulevičius informavo, kad teisės aktuose nėra apibrėžtas Kriterijų skaičius, kuriais
remiantis turėtų būti išskirtos tikslinės teritorijos, Vidaus reikalų ministerijai gali būti pateikti derinti
visi penki pasiūlyti Kriterijai arba kai kurie iš jų (ne mažiau kaip vienas Kriterijus), gali būti siūlomi
nauji Kriterijai.
Tarybos narys Kostas Jankauskas išsakė nuomonę dėl pateiktų Kriterijų. Jo teigimu pirmasis
Kriterijus neturėtų būti siūlomas, nes ne visada galima lyginti 2001 m. ir 2011 m. duomenis dėl
pasikeitusių gyvenamųjų vietovių ribų bei paties Kriterijaus, kuris, K. Jankausko teigimu, neatspindi
socialinės padėties, yra per siauras. Antrasis Kriterijus, K. Jankausko teigimu, netinka, nes netenkina
objektyvumo principo – duomenys nėra viešai prieinami. Trečiasis Kriterijus, jo teigimu, galėtų būti
teikiamas derinti Vidaus reikalų ministerijai, nes atitinka nustatytus principus, yra matuojamas
gyvenamosios vietovės lygiu, atspindi socialinę, demografinę, užimtumo padėtį bei turimą potencialą
konkrečioje gyvenamojoje vietovėje. Ketvirtasis ir penktasis Kriterijai, K. Jankausko nuomone, taip pat
nėra svarstytini, nes neužtikrinamas objektyvumo principas (duomenys nėra viešai prieinami) arba
duomenys gyvenamųjų vietovių lygių nėra renkami, todėl neįmanoma įvertinti konkrečios
gyvenamosios vietovės situacijos.
Tarybos nariai Valdas Tumelis bei Juozas Bertašius pritarė K. Jankausko išsakytai nuomonei ir
pateiktai Skyriaus pasiūlytų Kriterijų analizei bei paragino visus Tarybos narius pritarti trečiojo
pasiūlyto Kriterijaus teikimui derinti Vidaus reikalų ministerijai.
Nutarta teikti Vidaus reikalų ministerijai derinti tikslinių teritorijų Marijampolės regione
išskyrimo iš gyvenamųjų vietovių grupės, apimančios mažuosius miestus ir kaimo vietoves (nuo 1 iki 6
tūkst. gyventojų, išskyrus savivaldybių centrus), kriterijų „Darbingo amžiaus (16–64 metų) gyventojų
dalis pagal 2011 m. surašymo duomenis, palyginant su šalies darbingo amžiaus gyventojų dalimi“,
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kuris atitinka Vidaus reikalų ministro 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1V-655 patvirtintus tikslinių
teritorijų išskyrimo principus, be to, šio Kriterijaus duomenys yra renkami gyvenamųjų vietovių lygiu.
Tarybos nariai priėmė sprendimą: 11 balsavo „už“, 0 – „prieš“, 0 – susilaikė.
NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-23 „Dėl tikslinių teritorijų Marijampolės regione
išskyrimo iš gyvenamųjų vietovių grupės, apimančios mažuosius miestus ir kaimo vietoves (nuo 1 iki 6
tūkst. gyventojų, išskyrus savivaldybių centrus), kriterijų pateikimo derinti Vidaus reikalų ministerijai“.
5. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams pakeitimo.
Pranešėjas – Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius informavo, kad Marijampolės regiono plėtros
taryba 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr. 51/8S-46 „Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–
2020 metams patvirtinimo“ patvirtino Marijampolės regiono plėtros planą 2014–2020 metams (toliau –
Planas).
Pranešėjo teigimu, Europos Sąjungos Taryba 2014 m. liepos 23 d. priėmė sprendimą
(2014/509/ES) dėl Euro įvedimo Lietuvoje 2015 m. sausio 1 d. bei reglamentą Nr. 851/2014 dėl
Lietuvai taikytino euro perskaičiavimo kurso (1 euras = 3,45280 Lietuvos lito).
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 604 „Dėl Nacionalinio
euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos
strategijos patvirtinimo“ patvirtinto Nacionalinio euro įvedimo plano 82 punktas nustato, kad „teisės
aktų nuostatos, numatančios vertes litais, keičiamos po to, kai Europos Sąjungos Taryba oficialiai
patvirtina neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą“.
Atsižvelgiant į tai, parengtas Plano pakeitimo projektas nauja redakcija išdėstant Plano dalį
„Priemonių planas“ pakoreguojant lėšų poreikį priemonių įgyvendinimui bei finansavimo šaltinius ir
juos nurodant eurais.
Tarybos nariai sprendimo projektą patvirtinimo bendru sutarimu.
NUTARTA. Priimti sprendimą 51/8S-24 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2013 m.
lapkričio 21 d. sprendimo Nr. 51/8S-46 „Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams
patvirtinimo“ pakeitimo”.
6. SVARSTYTA. Informacija dėl Marijampolės regiono integruotų teritorijų vystymo
programos.
Pranešėjas – Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius informavo, kad Vidaus reikalų ministro 2014
m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V-480 „Dėl Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir
įgyvendinimo gairių patvirtinimo“ patvirtintos Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir
įgyvendinimo gairės (toliau – Gairės). Gairės nustato, kad Integruotų teritorijų vystymo programos
(toliau – ITV programa) įgyvendinamos tikslinėse teritorijose, kurias iš miestų, turinčių nuo 6 iki 100
tūkstančių gyventojų, ir mažesnių savivaldybių centrų išskiria Vidaus reikalų ministerija (Marijampolės
regione – Kalvarijos miestas ir Vilkaviškio miestas), pereinamojo laikotarpio tikslinėse teritorijose,
nurodytose Partnerystės sutartyje (Marijampolės regione – Marijampolės miestas) ir su jomis susietose
teritorijose. Remiantis Gairėmis, ITV programas rengia savivaldybės, techninę pagalbą renkant ir
apibendrinant informaciją ir koordinuojant savivaldybių administracijų bendrą veiklą teikia Skyrius.
Pranešėjas pristatė Tarybai Marijampolės regiono ITV programos nuostatas (pridedama, 3
priedas) ir paprašė pritarimo, kurį gavus Marijampolės regiono ITV programa būtų teikiama derinti
Vidaus reikalų ministerijai.
E. Ulevičius informavo, kad Marijampolės regiono ITV programa rengiama:
 Vadovaujantis Gairėmis;
 Laikantis tęstinumo principo, atsižvelgiant į pasiektus rezultatus įgyvendinant ES
struktūrinių fondų lėšomis finansuotus projektus pagal Marijampolės regioninio centro kompleksinės
plėtros 2008–2013 metų investicinę programą (patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2008 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 1V-148 „Dėl Regioninių centrų kompleksinės plėtros investicinių
programų patvirtinimo“);
 Vykdant Marijampolės regiono plėtros planą 2014–2020 metams (patvirtintas Marijampolės
regiono plėtros tarybos 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr. 51/8S-46 „Dėl Marijampolės regiono
plėtros plano 2014–2020 metams patvirtinimo“).
Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2005 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 575 „Dėl Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų
strategijos“, 36.1 punkte Marijampolės miestas priskirtas prie Lietuvos Respublikos teritorijos
bendrajame plane numatytų regioninių centrų, atliekančių administracines funkcijas ir esančių pagal
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socialinę būklę labiausiai atsilikusiose apskrityse. Marijampolės regioninio centro (Marijampolės
miesto) kompleksinės plėtros 2008–2013 metų investicinės programos tikslas – didinti Marijampolės
miesto – regioninio centro konkurencingumą išnaudojant turimą potencialą, sukuriant patrauklią
gyvenamąją aplinką miesto gyventojams bei palankias sąlygas verslui plėtoti; uždaviniai – 1)
kompleksiškai sutvarkyti Marijampolės miesto viešąsias erdves, siekiant padidinti gyvenamosios ir
investicinės aplinkos patrauklumą; 2) atnaujinti Marijampolės miesto poilsio ir rekreacinių zonų
infrastruktūrą; 3) sukurti palankias sąlygas pramonės ir verslo plėtrai, regeneruojant ir tvarkant apleistas
ir užterštas Marijampolės miesto teritorijas. Pranešėjo teigimu, Marijampolės savivaldybės
administracija pagal šią investicinę programą įgyvendino 7 projektus, kurių vertė 83,5 mln. Lt (iš jų
70,3 mln. Lt ES struktūrinių fondų lėšos). Kitose Marijampolės apskrities savivaldybėse (Kalvarijos,
Kazlų Rūdos, Šakių ir Vilkaviškio rajonų) analogiškos programos 2007–2013 metais nebuvo
vykdomos.
2014–2020 m. laikotarpiu Marijampolės miestas pagal Partnerystės sutartį yra laikomas
pereinamojo laikotarpio teritorija, kuriai numatoma skirti iki 10 proc. 2007–2013 m. laikotarpiu skirto
finansavimo, t. y. apie 7 mln. Lt ES paramos lėšų.
E. Ulevičius priminė, kad Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija 2013 m. įgyvendino
projektą ir parengė Kazlų Rūdos miesto kompleksinės plėtros 2014–2020 m. galimybių studiją.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1V-429 „Dėl
tikslinių teritorijų išskyrimo iš miestų, turinčių nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų, ir mažesnių savivaldybių
centrų“ buvo išskirtos tikslinės teritorijos – Marijampolės apskrityje Kalvarijos miestas ir Vilkaviškio
miestas, kuriose 2014–2020 m. bus įgyvendinamos ITV programos. Planuojama ES paramos suma apie
21,9 mln. Lt.
Marijampolės apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano (patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 1298 „Dėl Marijampolės apskrities
teritorijos bendrojo (generalinio) plano patvirtinimo“) dalyje „V. Regioninės politikos formavimo
nuostatos“ nustatyta, kad įgyvendinant apskrities regioninę politiką, siekiama šių strateginių tikslų: 1)
užtikrinti teritoriškai diferencijuotą socialinę, ekonominę ir ekologinę plėtrą ir regiono teritorijos
tvarkymą siekiant visapusiškai pasinaudoti vietos sąlygų ypatumais ir išsaugoti regiono unikalumą; 2)
mažinti gyvenimo kokybės regione disproporciją – socialinius ir ekonominius skirtumus regiono viduje.
2007–2013 m. skirtas bei 2014–2020 m. numatomas skirti finansavimas trims iš penkių
Marijampolės apskrities savivaldybių centrų – Marijampolei, Kalvarijai ir Vilkaviškiui sudaro
galimybes juose kompleksiškai sutvarkyti miesto viešąsias erdves, siekiant padidinti gyvenamosios ir
investicinės aplinkos patrauklumą, atnaujinti miesto poilsio ir rekreacinių zonų infrastruktūrą bei
sukurti palankias sąlygas pramonės ir verslo plėtrai, regeneruojant ir tvarkant apleistas ir užterštas
miesto teritorijas.
Marijampolėje, Kalvarijoje ir Vilkaviškyje vykstantys procesai ir planuojami veiksmai didina
jų patrauklumą, lyginant su Kazlų Rūda bei Šakiais. Pranešėjo teigimu, pastariesiems dviem miestams
2007–2020 metų laikotarpiu finansavimas analogiškoms veikloms vykdyti neskirtas. Tikslinėse
teritorijose vykstantys procesai ir planuojami veiksmai turi neigiamų pasekmių Kazlų Rūdos bei Šakių
miestams ir jiems reikalingos kompensacinės priemonės.
Bendrieji Marijampolės apskrities teritorijos tvarkymo principai, apibrėžti Marijampolės
apskrities bendrojo (generalinio) plano IV dalyje „Teritorijos naudojimo ir apsaugos reglamentavimo
principai“, įpareigoja mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus tarp savivaldybių ar kitokiais
kriterijais išskiriamų regiono teritorijų, nustato, kad plėtros prioritetai, tikslai, uždaviniai, jų
įgyvendinimo priemonės turi būti derinami ir tikslinami atsižvelgiant į sparčiai kintančias regiono
išorės ir vidaus sąlygas, o visų planuojamų veiklų tipas, mastas ir intensyvumas turi atitikti
planuojamos teritorijos natūralias plėtros galimybes. Todėl Kazlų Rūdos ir Šakių miestai Marijampolės
regiono ITV programos apimtyje yra laikytini susietomis teritorijomis, kurioms reikalingos
kompensacinės priemonės.
Tarybos pirmininkas Algis Žvaliauskas informavo, kad Marijampolės regiono ITV programa
parengta glaudžiai bendradarbiaujant su savivaldybių administracijomis, o Kazlų Rūdos ir Šakių
miestai, kaip susietos teritorijos, galėtų pretenduoti į ES fondų lėšų paramą, kuri padėtų mažinti
socialinius ir ekonominius skirtumus regiono viduje.
Tarybos nariai bendru sutarimu pritarė laikyti Kazlų Rūdos ir Šakių miestus, susietomis
teritorijomis Marijampolės regiono ITV programoje bei rekomendavo Kazlų Rūdos ir Šakių rajono
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savivaldybių taryboms priimti sprendimus dėl Kazlų Rūdos ir Šakių miestų laikymo susietomis
teritorijomis Marijampolės regiono ITV programoje. Taip pat Taryba pritarė parengto Marijampolės
regiono ITV programos projekto teikimui derinti Vidaus reikalų ministerijai.
NUTARTA:
1. Šakių miestą bei Kazlų Rūdos miestą Marijampolės regiono ITV programoje laikyti
susietomis teritorijomis, kurioms reikalingos kompensacinės priemonės bei rekomenduoti Kazlų Rūdos
ir Šakių rajono savivaldybių taryboms priimti sprendimus dėl Kazlų Rūdos ir Šakių miestų laikymo
susietomis teritorijomis Marijampolės regiono ITV programoje;
2. Teikti Marijampolės regiono ITV programos projektą derinti Vidaus reikalų ministerijai.
7. SVARSTYTA. Informacija dėl Sūduvos regiono herbo.
Pranešėjas – Suvalkijos (Sūduvos) etninės kultūros globos tarybos pirmininkas Zigmas
Kalesinskas informavo, kad Etninės kultūros globos taryba Lietuvos Respublikos Seime inicijavo 2015
metų paskelbimą etnografinių regionų metais. Pranešėjo teigimu, Sūduvos (Suvalkijos) etnografinis
regionas vienintelis (be Mažosios Lietuvos) neturintis savo herbo, todėl Suvalkijos (Sūduvos) etninės
kultūros globos taryba inicijavo jo sukūrimą. Siūlomą herbą kūrė heraldikos dailininkas Rolandas
Rinkūnas. Trys galimi Sūduvos herbo variantai buvo apsvarstyti Heraldikos komisijoje prie Lietuvos
Respublikos Prezidentūros. Pranešėjas pristatė atrinktą herbo variantą, apžvelgė simboliką. Pranešėjo
teigimu, Tarybai pritarus siūlomam Sūduvos herbo projektui jis būtų teikiamas tvirtinti Heraldikos
komisijai.
Tarybos nariams kilo klausimų dėl pagrindinio simbolio tauro, taip pat siūlomo herbo aptarimo
su visuomene (Tarybos narių teigimu, prieš patvirtinant Sūduvos herbas turėtų būti pristatytas
savivaldybių gyventojams), taip pat Tarybos nariai teiravosi, ar buvo anksčiau derintas Sūduvos herbo
projektas su savivaldybėmis.
Pranėšėjo teigimu, savivaldybių merai buvo informuoti apie Sūduvos herbo kūrimą.
Tarybos nariai pritarė idėjai sukurti Sūduvos etninio regiono herbą, tačiau išreiškė
pageidavimą gauti pakartotinai informaciją apie Sūduvos herbo kūrimą, apsvarstyti visus anksčiau
svarstytus jo variantus bei, prieš pritariant vienam jo variantui, pateikti jį viešam aptarimui su
gyventojais.
NUTARTA. Pritarti idėjai sukurti Sūduvos etninio regiono herbą, paprašyti Suvalkijos
(Sūduvos) etninės kultūros globos tarybos pakartotinai išsiųsti informaciją dėl Sūduvos etninio regiono
herbo Tarybos nariams bei savivaldybių merams.
8. SVARSTYTA. Kita informacija.
Tarybos pirmininkas Algis Žvaliauskas informavo, kad nenumatoma skirti Lietuvos
Respublikos Valstybės biudžeto lėšų projektų bendram finansavimui, todėl, įgyvendinant ES fondų
lėšomis finansuojamus projektus 2014–2020 metų laikotarpiu, daugiau teks prisidėti savivaldybių
administracijoms.
Šakių rajono savivaldybės administracijos Regioninės plėtros skyriaus vedėjas Vitas
Girdauskas iškėlė klausimą dėl Kultūros ministerijos numatomų įgyvendinti kultūros paveldo bei
kultūros infrastruktūros plėtros priemonių 2014–2020 m. laikotarpiu. V. Girdauskas informavo, kad
savivaldybių administracijos Kultūros ministerijos buvo paprašytos iki 2014 m. gruodžio 1 d. pateikti
kultūros objektų, galimų finansuoti atrenkant regioninio planavimo būdu, kultūros rinkodaros planus ir
informaciją apie investicijų poreikį. V. Girdauskas pasiteiravo, ar nenumatoma organizuoti susitikimo
šiam klausimui aptarti. Tarybos pirmininkas A. Žvaliauskas pritarė išsakytam pasiūlymui. Skyriaus
vedėjas E. Ulevičius pasiūlė surengti pasitarimą dėl 2014–2020 m. laikotarpiu regioninio planavimo
būdu planuojamų įgyvendinti projektų Marijampolės regione pagal Kultūros ministerijos priemones.
Tarybos nariai pritarė siūlymui.
Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretorė

Algis Žvaliauskas
Agnė Norutė

