REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ
MINISTERIJOS MARIJAMPOLĖS APSKRITIES SKYRIUS
MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2015-02-25 Nr. 51/8P-1
Marijampolė
Posėdis įvyko 2015-02-13 Marijampolės 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 Marijampolės regiono plėtros tarybos nuostatų ir Marijampolės regiono plėtros tarybos
darbo reglamento pakeitimo
3. 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
4. Informacija dėl Marijampolės regiono integruotų teritorijų vystymo programos
5. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2010 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. TS-34 „Dėl
darbo grupės sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
6. Informacija dėl regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, Valstybiniame strateginiame
atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą atliekų
tvarkymo srityje
7. Kita informacija
Posėdyje dalyvavo 8 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 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo
priemonei „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“
patikslinimo.
Pranešėja – Skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Norutė informavo, kad Taryba 2010 m.
rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. TS-29 patvirtino 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-01R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“, 2007–2013 m.
laikotarpio sąrašą Nr. 41 (toliau – Projektų sąrašas).
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 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1481 buvo pakeistas
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedas, kuriame priemonei „Prielaidų spartesnei ūkinės
veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ 2007–2013 m. skirta ES struktūrinės paramos
Marijampolės regionui suma nurodyta eurais.
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Vadovaujantis Finansų ministerijos parengtos Metodikos dėl su Europos Sąjungos fondų
administravimu susijusių dokumentų ir duomenų keitimo dėl euro įvedimo (toliau – Metodika) 28
punktu, nuo 2015 m. sausio 1 d. regionų projektų sąrašai keičiami tik keičiantis nors vieno sąraše
esančio projekto duomenims ir esant poreikiui atlikti lėšų perskirstymą tarp projektų.
Kalvarijos savivaldybės administracijos projektui „Pastato Akmenynų seniūnijoje renovacija,
pritaikymas bendruomenės reikmėms ir aplinkos sutvarkymas“ Vidaus reikalų ministro 2014 m.
gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 1V-833 buvo paskirtas mažesnis papildomas finansavimas nei buvo
suplanuota Projektų sąraše.
Dviem baigtiems įgyvendinti projektams (Šakių rajono savivaldybės administracijos „Mažųjų
miestelių diversifikacijos galimybės. Kiduliai“ ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos
„Vilkaviškio rajono Karalių kaimo viešosios paskirties pastato modernizavimas bei viešųjų erdvių
sutvarkymas“) faktiškai išmokėtos mažesnės ES fondų lėšų sumos nei projektų vertės Projektų sąraše.
Iš viso Marijampolės regione sutaupyta 76.370,16 eurų (263.690,89 litų). Siekiant užtikrinti
spartų ir efektyvų ES fondų lėšų, skirtų regiono projektams, panaudojimą bei operatyviai priimti
sprendimus dėl sutaupytų lėšų, sprendimo projektu siūloma Marijampolės regione esamus sutaupymus
paskirti projektui papildomai finansuoti.
Marijampolės savivaldybės administracija 2015 m. sausio 30 d. raštu Nr. SA-1105(10.74)
kreipėsi į Marijampolės regiono plėtros tarybą, prašydama patikslinti į Projektų sąrašą įtraukto projekto
„Igliaukos kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir gyvenamosios aplinkos gerinimas“ (toliau –
Projektas) biudžetą jį padidinant 89.874,25 eurais (ES fondų lėšos – 76.370,16 eurų). Papildomos lėšos
būtų skirtos ilgesnėms Igliaukos kaimo Ežero, Iglės, Palių, Pievų, Šaltinio, Vyturių ir V. Kačergio
gatvių atkarpoms išasfaltuoti bei papildomai išasfaltuoti Lauko gatvės atkarpą. Atsižvelgiant į tai, jog
pagal priemonę regione yra sutaupyta ES fondų lėšų, siūloma didinti Projekto ES fondų lėšų dalį
76.370,16 eurų.
Tarybos nariai sprendimo projektą patvirtinimo bendru sutarimu.
NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-1 „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“.
2. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos nuostatų ir Marijampolės regiono
plėtros tarybos darbo reglamento pakeitimo.
Pranešėjas – Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius informavo, kad Vidaus reikalų ministro 2014
m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 1V-856 „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) pakeisti Regiono
plėtros tarybos pavyzdiniai nuostatai bei Regiono plėtros tarybos pavyzdinis darbo reglamentas –
pakeitimai susiję su Tarybos pirmininko ir jo pavaduotojo darbo apmokėjimo tvarka, Tarybos
funkcijomis ir kt.
Atsižvelgiant į Regiono plėtros tarybos pavyzdinių nuostatų ir Regiono plėtros tarybos
pavyzdinio darbo reglamento pakeitimus, parengti Tarybos sprendimų projektai, kuriais patvirtinami
Marijampolės regiono plėtros tarybos nuostatai bei Marijampolės regiono plėtros tarybos darbo
reglamentas.
Tarybos nariai sprendimo projektą „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos nuostatų
patvirtinimo“ patvirtino bendru sutarimu.
Tarybos nariai sprendimo projektą „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos darbo
reglamento patvirtinimo“ patvirtino bendru sutarimu.
NUTARTA:
1. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-2 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos nuostatų
patvirtinimo“;
2. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-3 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos darbo reglamento
patvirtinimo“.
3. 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.
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Pranešėjas – Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius informavo, kad Regioninės plėtros įstatymo
15 straipsnio 7 dalies 12 punktu regionų plėtros taryboms pavesta nustatyti tikslinių teritorijų išskyrimo
kriterijus ir pagal juos išskirti tikslines teritorijas. 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.
Marijampolės regiono plėtros taryba 2014 m. lapkričio 7 d. vykusiame posėdyje apsvarstė
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės apskrities skyriaus
pateiktus pasiūlymus dėl kriterijų išskyrimo ir 2014 m. lapkričio 12 d. raštu Nr. 51/8MT-64 pateikė
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 gyventojų dalis pagal 2011 m. surašymo duomenis,
palyginant su šalies darbingo amžiaus gyventojų dalimi“.
Vidaus reikalų ministerija 2014 m. gruodžio 12 d. raštu Nr. 1D-9057(22) „Dėl tikslinių
teritorijų išskyrimo kriterijų derinimo“ (toliau – Raštas) informavo, kad Marijampolės regiono plėtros
tarybos pasiūlytas kriterijus taisytinas, nes tik iš dalies įvertina demografinę struktūrą ir yra
nepakankamas įvertinant teritorijų vystymo socialines problemas, kurios yra spręstinos ES finansinės
paramos lėšomis. Kriterijaus reikšmės lyginimas su šalies vidurkiu neleidžia regiono lygiu identifikuoti
socialinę atskirtį patiriančių teritorijų ir tikslingai investuoti šias problemas sprendžiant, nes pasiūlytą
kriterijų atitinka visos regiono gyvenamosios vietovės, turinčios nuo 1 iki 6 tūkst. gyventojų.
E. Ulevičiaus teigimu, atsižvelgdamas į Rašte pateiktas pastabas bei pasiūlymus Regioninės
plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės apskrities skyrius parengė
sprendimo projektą „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 nustatymo“, kuris, Marijampolės regiono plėtros tarybai pritarus, būtų
teikiamas derinti Vidaus reikalų ministerijai.
Parengtu sprendimo projektu siūloma:
1. Nustatyti tikslinių teritorijų Marijampolės regione išskyrimo iš gyvenamųjų vietovių grupės,
apimančios mažuosius miestus ir kaimo vietoves (nuo 1 iki 6 tūkst. gyventojų, išskyrus savivaldybių
centrus) kriterijus – mažiausia darbingo amžiaus gyventojų, gaunančių darbo užmokestį, dalis
gyvenamojoje vietovėje (2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenimis);
2. Išskiriant tikslines teritorijas, 1 punktu nustatytą kriterijų taikyti vadovaujantis Lietuvos
Respublikos 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“ 1.4 punkte išdėstytais
koncentravimo principo reikalavimais ir atsižvelgiant į Marijampolės regionui priemonei, skirtai
kompleksiškai atnaujinti 1-6 tūkst. gyventojų turinčių miestų (išskyrus savivaldybių centrus), miestelių
ir kaimų bendruomeninę ir viešąją infrastruktūrą, skirtą Europos Sąjungos fondų lėšų limitą.
Tarybos nariai bei posėdyje dalyvavę svečiai diskutavo apie kriterijų nustatymą ir tikslinių
teritorijų išskyrimą.
Tarybos nariai visais balsais pritarė parengtam sprendimo projektui ir jo teikimui derinti
Vidaus reikalų ministerijai.
NUTARTA:
1. Pritarti parengtam sprendimo projektui „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 nustatymo“;
2. Teikti Vidaus reikalų ministerijai derinti Marijampolės regiono plėtros tarybos sprendimo
projektą „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 nustatymo“.
4. SVARSTYTA. Informacija dėl Marijampolės regiono integruotų teritorijų vystymo
programos.
Pranešėjas – Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius apžvelgė Marijampolės regiono integruotų
teritorijų vystymo programos (toliau – ITVP) rengimo eigą (pridedama, 3 priedas) ir informavo, kad
ITVP projektas, vadovaujantis Vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V-480 „Dėl
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Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių patvirtinimo“ patvirtintomis
Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairėmis, yra parengtas ir 2014 m.
lapkričio 12 d. Tarybos raštu Nr. 51/8MT-63 pateiktas derinti Vidaus reikalų ministerijai. Atsižvelgiant
į tai, kad pastabos nebuvo gautos, siekiant paspartinti ITVP derinimo su ministerijomis eigą, 2015 m.
sausio 20 d. savivaldybių administracijų investicijų skyrių vedėjų pasitarime buvo nuspręsta teikti
derinti kiekvienos savivaldybės ITVP dalį kiekvienai ministerijai atskirai.
Vidaus reikalų ministerijos organizuotame susitikime su Marijampolės regiono savivaldybių
atstovais buvo pakviestos dalyvauti tik savivaldybių, kuriose yra išskirtos tikslinės teritorijos
(Kalvarijos, Marijampolės ir Vilkaviškio rajono), administracijų atstovai. Tarybos 2014 m. gruodžio 22
d. sprendimu Nr. 51/8S-25, susietomis teritorijomis ITVP laikomi Kazlų Rūdos ir Šakių miestai, tačiau
minėtame susitikime šių savivaldybių administracijų atstovai nebuvo kviečiami dalyvauti. Pranešėjo
teigimu, Ūkio ministerijos numatomos įgyvendinti konkursinės priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-803
„Regio Invest LT+“, skirtos skatinti verslo plėtrą regionuose, finansavimo sąlygų apraše nurodoma, kad
papildomi balai bus suteikiami tiems projektams, kurie prisidės prie integruotų teritorijų vystymo
programų tikslų. Todėl, E. Ulevičiaus teigimu, tos savivaldybės, kuriose nėra tikslinių ar susietų
teritorijų ir jos nebūtų įtrauktos į ITVP, susidurtų su verslo projektų įgyvendinimo sunkumais, būtų
dirbtinai sukurtos kliūtys verslo plėtrai, nes pareiškėjai konkuruotų nevienodomis sąlygomis.
Posėdyje dalyvavęs Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Regioninės
politikos strateginio koordinavimo skyriaus vedėjas Gediminas Česonis teigė, kad Vidaus reikalų
ministerijai pateiktame ITVP projekte nepakankamas pagrindimas dėl susietų teritorijų. Jo teigimu,
koreguotina situacijos analizės dalis ITVP, nes būtent detalūs analizės rezultatai turėtų pagrįsti susietų
teritorijų nustatymą.
NUTARTA. Pritarti situacijos analizės dalies ITVP patobulinimui.
5. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2010 m. spalio 26 d. sprendimo
Nr. TS-34 „Dėl darbo grupės sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėja – Skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Norutė trumpai pristatė 2014–2020 m.
regiono projektų planavimo procedūras ir informavo, kad Tarybos 2010 m. spalio 26 d. sprendimu Nr.
TS-34 „Dėl Darbo grupės sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“ buvo sudaryta Darbo grupė,
koordinuojanti Marijampolės regiono projektų planavimą (toliau – Darbo grupė). Darbo grupės
funkcijos apėmė Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės
apskrities skyriaus ir Marijampolės apskrities savivaldybių administracijų veiksmų, atliekant regiono
projektų planavimą 2007–2013 m. laikotarpiu, koordinavimą, regiono projektinių pasiūlymų suvestinės
svarstymą ir išvados Tarybai dėl regiono projektų įtraukimo į regiono projektų sąrašus parengimą ir kt.
Atsižvelgiant į 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) 11 punktu regionų plėtros taryboms pavestas funkcijas, bei
vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V893 „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos
tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašu, siūloma tikslinti Darbo grupės reglamentą,
atsižvelgiant į teisės aktų, reglamentuojančių regionų projektų planavimą 2014–2020 m., nuostatas.
Siūloma Darbo grupės reglamente patikslinti Darbo grupės funkcijas ir pavesti Darbo grupei
teikti pastabas ir pasiūlymus dėl priemonių įgyvendinimo planų projektų ir projektų finansavimo sąlygų
aprašų projektų; koordinuoti Savivaldybių institucijų teikiamų projektinių pasiūlymų rengimą ir teikimą
Tarybai, atsižvelgiant į projektų finansavimo sąlygų aprašų reikalavimais dėl ES struktūrinių fondų
lėšų, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys, pagal regionus, dėl ES struktūrinių fondų
lėšų, kurios kasmet turi būti pripažintos deklaruotinomis, dėl siektinų tarpinių ir galutinių stebėsenos
rodiklių reikšmių ir dėl projektų parengtumo sąlygų ir kt.
Tarybos nariai sprendimo projektą patvirtinimo bendru sutarimu.
NUTARTA. Priimti sprendimą 51/8S-4 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2010 m.
spalio 26 d. sprendimo Nr. TS-34 „Dėl darbo grupės sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“
pakeitimo”.
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6. SVARSTYTA. Informacija dėl regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, Valstybiniame
strateginiame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių
vykdymą atliekų tvarkymo srityje.
Pranešėjas – UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas
Bagušinskas pateikė informaciją apie atliekų tvarkymą Marijampolės regione 2014 m., kurią Taryba
kasmet iki kovo 1 d. teikia Aplinkos apsaugos agentūrai. Taip pat apžvelgė artimiausius numatomus
darbus bei šiuo metu įgyvendinamų projektų eigą. Direktoriaus teigimu, mechaninio biologinio
apdorojimo įrenginių statybos vyksta (įsisavinta jau 1/3 projektui skirtų lėšų).
A. Bagušinskas informavo, kad numato įmonės struktūros pakeitimus, kurie sudarytų
galimybes geriau tikrinti atliekų surinkimą ir taip užtikrinti efektyvesnį atliekų tvarkymą.
NUTARTA. Pritarti UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro pateiktos
informacijos apie atliekų tvarkymą Marijampolės regione už 2014 m. teikimui Aplinkos apsaugos
agentūrai.
7. SVARSTYTA. Kita informacija.
Tarybos pirmininkas Algis Žvaliauskas informavo, kad, tikėtina, paskutinį šios sudėties
Tarybos posėdį numatoma surengti 2015 m. balandžio mėn. pradžioje Vilkaviškio rajono savivaldybėje.

Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretorė

Algis Žvaliauskas
Agnė Norutė

