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Posėdis įvyko 2014-02-06 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 plėtros plano 2006–2013 metams vykdymo ataskaitos 

patvirtinimo. 

2. Informacija dėl pagal priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ 

įgyvendinamų projektų. 

3. Informacija dėl regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, Valstybiniame strateginiame 

atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą atliekų 

tvarkymo srityje. 

4. Informacija dėl Jungtinės veiklos sutarties sudarymo su Marijampolės profesinių sąjungų 

bendrija. 

5. Informacija apie Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programą ir galimus 

pasiūlymus iš Marijampolės regiono. 

6. 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 pagal priemonę „Nestacionarių socialinių 

paslaugų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinamų projektų“. 

Už pasiūlytą darbotvarkę Tarybos nariai balsavo visais balsais. 

1. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2006–2013 metams vykdymo 

ataskaitos patvirtinimo. 

Pranešėjas – Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius pristatė Marijampolės regiono plėtros plano 

2006–2013 metams vykdymo ataskaitą, apžvelgė Marijampolės regiono statistinius rodiklius 

(pridedama, 3 priedas). Pranešėjas, apžvelgdamas ES fondų lėšų panaudojimo spartą, akcentavo, kad 

įgyvendinamiems Marijampolės regiono projektams, kurių sąrašus patvirtino Marijampolės regiono 

plėtros taryba, jau yra išmokėta 87,7 proc. ES fondų lėšų, t. y. 175,7 mln. Lt. Pristatydamas 

pasirengimą 2014–2020 metų ES struktūrinės paramos panaudojimui apžvelgė parengtą Marijampolės 

regiono plėtros planą 2014–2020 metams ir jo rengimo procesą. 

Tarybos nariai sprendimo projektą patvirtinimo bendru sutarimu. 

NUTARTA: 

Priimti sprendimą Nr. 51/8S-2 „Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2006–2013 metams 

vykdymo ataskaitos patvirtinimo”. 
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2. SVARSTYTA. Informacija dėl pagal priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų 

infrastruktūros plėtra“ įgyvendinamų projektų. 

Pranešėja – Skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Pačkauskaitė informavo kad, Marijampolės 

savivaldybės administracija 2014 m. sausio 31 d. raštu Nr. SA-1109 kreipėsi į Marijampolės regiono 

plėtros tarybą, prašydama pritarti, jog įgyvendinant projektą „Socialinės rizikos šeimų paramos centro 

Liudvinavo seniūnijoje įkūrimas“ sutaupytos lėšos – 13.623,18 Lt, būtų skirtos papildomai įrangai 

įsigyti. Papildomų investicijų suma neviršytų 2010–2013 m. laikotarpio Marijampolės regiono 

projektų sąraše pagal priemonę nustatyto preliminaraus projekto biudžeto bei atitiktų numatytą 

pagrindinių projekto veiklų sąrašą. 

Viešoji įstaiga „Vilties žiedas“ 2014 m. vasario 5 d. raštu Nr. R-13-39 informavo, jog 

įgyvendinant projektą „Mišrių socialinių paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas Šakių rajono 

savivaldybės Plokščių, Gelgaudiškio ir Kriūkų seniūnijose”, finansuojamą iš Europos Sąjungos lėšų 

pagal 2007 – 2013 Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė 

ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP-3-2.4-SADM-01-R priemonę 

„Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ ir įvykdžius projekto veiklų viešuosius 

pirkimus yra sutaupyta 35.875,61 Lt. Projekto vykdytojas prašo leisti sutaupytas lėšos panaudoti 

papildomai įrangai įsigyti, kuri būtina projekte numatytų veiklų vykdymui. Papildomų investicijų 

suma neviršytų Marijampolės regiono projektų sąraše nustatyto preliminaraus projekto biudžeto bei 

atitiktų numatytą pagrindinių projekto veiklų sąrašą.   

NUTARTA: 

Pritarti: 

- projekte „Mišrių socialinių paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas Šakių rajono 

savivaldybės Plokščių, Gelgaudiškio ir Kriūkų seniūnijose”, kurio vykdytojas Viešoji įstaiga „Vilties 

žiedas“, sutaupytų lėšų (35.875,61 Lt) panaudojimui papildomai įrangai įsigyti, neviršijant regiono 

projektų sąraše nustatyto preliminaraus projekto biudžeto bei neišplečiant numatytą pagrindinių 

projekto veiklų sąrašo; 

- projekte „Socialinės rizikos šeimų paramos centro Liudvinavo seniūnijoje įkūrimas“, kurio 

vykdytojas Marijampolės savivaldybės administracija, sutaupytų lėšų (13.623,18 Lt) panaudojimui 

papildomai įrangai įsigyti, neviršijant regiono projektų sąraše nustatyto preliminaraus projekto 

biudžeto bei neišplečiant numatytą pagrindinių projekto veiklų sąrašo. 

3. 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 – tarybos pirmininkas Algis Žvaliauskas informavo, kad remiantis Aplinkos 

ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-863, regionų plėtros tarybos kiekvienais kalendoriniais 

metais iki kovo 1 d. elektroniniu būdu teikia Aplinkos apsaugos agentūrai informaciją apie atliekų 

tvarkymą regione. Aplinkos apsaugos agentūrai teiktina informacija, kurią parengė UAB 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, Tarybos nariams buvo išsiųsta su posėdžio 

medžiaga. Tarybos pirmininkas paprašė Tarybos narių pritarimo pateiktai informacijai apie atliekų 

tvarkymą, pateikti pastabas ar užduoti klausimus posėdyje dalyvaujančiam UAB Marijampolės 

apskrities atliekų tvarkymo centro atstovui dėl pateiktos informacijos apie atliekų tvarkymą.  

Klausimų ar pastabų Tarybos nariai nepateikė, informacijai pritarė visais balsais. 

Posėdyje dalyvavęs Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas Marijampolės apskrityje 

Paulius Uleckas informavo, kad 2013 m. rugpjūčio mėnesį LR Vyriausybė patvirtino metodiką, kuri 

nustato komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo nuostatų parengimą savivaldybėse. Šiuo metu 

Marijampolės apskrities savivaldybėse galiojantys atliekų tvarkymą nustatantys teisės aktai neatitinka 

minėtos metodikos. P. Ulecko teigimu, Marijampolės regiono savivaldybėms yra išsiųstas LR 

Vyriausybės atstovo raginimas užtikrinti savivaldybių teisės aktų atitikimą LR Vyriausybės 

patirtintiems teisės aktams patvirtinant naujas atliekų tvarkymo savivaldybėse tvarkas. 

NUTARTA: 

Pritarti UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro“ parengtos informacijos apie 

atliekų tvarkymą Marijampolės regione pateikimui Aplinkos pasaugos agentūrai. 

4. SVARSTYTA. Informacija dėl Jungtinės veiklos sutarties sudarymo su Marijampolės 

profesinių sąjungų bendrija. 
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Pranešėjas – Tarybos pirmininkas Algis Žvaliauskas informavo, kad svarstoma idėja 

panaudojant ES fondų paramą sutvarkyti Kalvarijos savivaldybėje Jurgežeriuose esančios „Gintaro“ 

poilsiavietės ir ją pritaikyti visų regiono savivaldybių vaikų užimtumo, neįgaliųjų sveikatinimo ir 

kitokioms paslaugoms teikti.  

Kalvarijos savivaldybės meras Valdas Aleknavičius prašė tarybos narių nuspręsti, ar toks 

bendras regioninis projektas būtų reikalingas ir, jeigu bendro projekto įgyvendinimui būtų pritarta, 

viena iš idėjos įgyvendinimo galimybių būtų jungtinės veiklos sutarties sudarymas ir toliau vykdomi 

joje numatyti veiksmai. 

A. Žvaliauskas akcentavo, kad kol kas nėra parengta jokių dokumentų dėl jungtinės veiklos 

sutarties ar paties projekto įgyvendinimo, tačiau posėdyje svarbu priimti protokolinį sprendimą dėl 

pritarimo bendro regioninio projekto įgyvendinimui. 

Šakių rajono savivaldybės meras J. Bertašius išreiškė pritarimą tokio regioninio projekto 

įgyvendinimui. Marijampolės savivaldybės mero V. Brazio nuomone, reikėtų išsiaiškinti, ar tokios 

veiklos būtų remiamos iš ES fondų lėšų. 

Tarybos narys V. Tumelis pabrėžė, kad priimant sprendimus dėl bendro projekto reikia 

atsižvelgti į finansinių projekto įgyvendinimo aspektus, taip pat paprašė artimiausiuose Tarybos 

posėdžiuose platesnės informacijos dėl šio galimo regioninio projekto įgyvendinimo ir tolesnės 

„Gintaro“ poilsiavietės veiklos organizavimo. Kazlų Rūdos savivaldybės meras V. Kanevičius 

teiravosi dėl kvotų poilsiui „Gintaro“ poilsiavietėje kiekvienos savivaldybės žmonėms. 

NUTARTA: 

Tarybos nariai pritarė ketinimui įgyvendinti Kalvarijos savivaldybėje Jurgežeriuose esančios 

„Gintaro“ poilsiavietės sutvarkymo ir pritaikymo projektą, o Tarybos pirmininkas paprašė Kalvarijos 

merą pateikti detalesnę informaciją dėl galimo projekto įgyvendinimo. 

5. SVARSTYTA. Informacija apie Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo 

programą ir galimus pasiūlymus iš Marijampolės regiono. 

Pranešėjas – Tarybos pirmininkas Algis Žvaliauskas informavo, kad yra gautas Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės kanclerio kreipimasis dėl pasiūlymų Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio 

minėjimo programai bei pristatė posėdyje dalyvaujantį LR Vyriausybės kanclerį Alminą Mačiulį, 

kuris paskirtas LR Vyriausybės sudarytos darbo grupės Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio 

minėjimo programai parengti vadovu. Tarybos pirmininkas pabrėžė, kad rengiant Marijampolės 

regiono plėtros planą 2014–2020 metams vienas iš aptartų galimų bendrų regiono savivaldybių 

projektų buvo maršruto „Valstybingumo kelias“ sukūrimas.  

Skyriaus vyr. specialistė J. Pačkauskaitė plačiau pristatė maršruto „Valstybingumo kelias“ 

idėją (pridedama, 4 priedas). Jos teigimu, Marijampolės regione daug objektų, sietinų su Lietuvos 

valstybingumu bei kultūrine, švietėjiška žymių žmonių veikla, gyvenimu. Jonas Basanavičius, Vincas 

Kudirka, Jonas Jablonskis gimė ir mokėsi šiame regione. Todėl viena iš planuojamų siūlyti idėjų 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programai galėtų būti bendro Marijampolės regiono 

savivaldybes apimančio turistinio maršruto sukūrimas, sujungiant regiono žymių žmonių tėviškes, 

gimtines, Marijampolės Rygiškių Jono gimnaziją į bendrą turistinį maršrutą „Valstybingumo kelias“. 

Su maršrutu „Valstybingumo kelias“ siejamos įvairios regiono galimybės – edukacinės, kultūrinės, 

turistinės (moksleivių edukacinės ekskursijos, maršrutas vietos ir užsienio turistams).  

LR Vyriausybės kancleris Alminas Mačiulis pristatė pasirengimo Lietuvos valstybės atkūrimo 

šimtmečio minėjimui eigą, apžvelgė jau pateiktus pasiūlymus Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio 

minėjimo programai (pvz. maršrutas „Šimtmečio kelias“, į kurį būtų įtraukta 100 objektų, svarbių 

Valstybės atkūrimui, maršrutas) bei paminėjo, kad didelių finansinių resursų Lietuvos valstybės 

atkūrimo šimtmečio minėjimo programos įgyvendinimui nenumatoma. Todėl, siekiant įgyvendinti 

tokius projektus kaip turistinio maršruto „Valstybingumo kelias“ sukūrimas, reikėtų ieškoti galimybių 

projektus finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų. A. Mačiulis pabrėžė, kad Lietuvos valstybės 

atkūrimo šimtmečio paminėjimo renginiai turėtų vykti visoje Lietuvoje, ne tik didžiuosiuose 

miestuose, todėl Marijampolės regiono iniciatyva yra sveikintina, o pasiūlyta idėja galėtų plėtotis iki 

nacionalinio maršruto. 

Šakių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Augenija 

Kasparevičienė pristatė Šakių rajono savivaldybės administracijos planuojamas siūlyti veiklas 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programai. 
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Tarybos pirmininkas pasiūlė sudaryti darbo grupę iš savivaldybių atstovų, nevyriausybinių 

organizacijų, kuri parengtų ir LR Vyriausybės kanceliarijai pateiktų apibendrintus Marijampolės 

regiono pasiūlymus Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programai. Pirmininkas pasiūlė 

darbo grupės vadovu skirti Kalvarijos savivaldybės merą V. Aleknavičių, tačiau po diskusijų buvo 

nuspręsta, kad darbo grupė pati turėtų išsirinkti savo pirmininką. 

NUTARTA:  

Savivaldybių administracijoms delegavus atstovus į darbo grupę, artimiausiame Tarybos 

posėdyje teikti sprendimą dėl darbo grupės sudarymo, darbo grupei pavesti parengti apibendrintus 

Marijampolės regiono pasiūlymus Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programai, kurie, 

pritarus Taryboje, būtų pateikti LR Vyriausybės kanceliarijai. 

6. SVARSTYTA. Kita informacija. 

Tarybos pirmininkas, naudodamasis galimybe išsakyti regionuose kylančias problemas LR 

Vyriausybės kancleriui, pirmiausia atkreipė dėmesį į tai, kad ES struktūrinių fondų paramą numatoma 

skirti tikslinėms teritorijoms pagal Nacionalinės pažangos programos prioriteto „Regioninė plėtra” 

tarpinstitucinio veiklos plano priemones, remiantis Vidaus reikalų ministerijos nustatytais kriterijais. 

Pirmininkas atkreipė dėmesį į tikslinių teritorijų išskyrimo kriterijų savivaldybių centrų ir miestų nuo 

6 iki 100 tūkst. gyv. grupėje – vertinant užimtumą savivaldybėse nebus atsižvelgta į dirbančiųjų 

skaičių žemės ūkyje. Pirmininko teigimu, taip diskriminuojamos kaimiškosios savivaldybės, todėl 

tokių kriterijų reikėtų atsisakyti. Taip pat pirmininko nuomone, reikėtų sudaryti galimybę į 2014–2020 

m. laikotarpio ES struktūrinių fondų paramą pagal priemonę „Kompleksiškai atnaujinti savivaldybių 

centrų ir kitų miestų (nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų) viešąją infrastruktūrą“ pretenduoti visiems 

savivaldybių centrams, galutinę sprendimo teisę paliekant kiekvienai regiono plėtros tarybai. 

Pirmininkas paprašė LR Vyriausybės kanclerį atkreipti dėmesį į tai, kuomet Vyriausybėje bus 

svarstomi tikslinių teritorijų išskyrimo kriterijai. 

Šakių rajono savivaldybės tarybos atstovas Z. Ulkė taip pat išreiškė susirūpinimą dėl tikslinių 

teritorijų išskyrimo kriterijų, nes, jo teigimu, maži miesteliai, turintys mažiau nei 1000 gyventojų, 

negali tikėtis ES fondų paramos. Jo teigimu, tikslinių teritorijų grupės ribas pagal gyventojų skaičių 

reikėtų performuoti nustatant gyventojų skaičių jose nuo 700 iki 6 tūkst. arba sprendimą dėl teritorijų 

išskyrimo deleguoti regionų plėtros taryboms.  

Marijampolės regiono plėtros tarybos narys Valdas Tumelis pritarė tikslinių teritorijų grupės 

nuo 1 tūkst. iki 6 tūkst. gyventojų pakeitimui nustatant gyventojų skaičių jose nuo 500 ar pan. iki 6 

tūkst. Taip pat išreiškė abejonę dėl Vidaus reikalų ministerijos siūlomų tikslinių teritorijų nustatymo 

principų (Marijampolės miestas nepatenka į tikslines teritorijas, nes 2007–2013 metų laikotarpiu, kaip 

regioninis ekonomikos augimo centras gavo tikslines lėšas viešųjų erdvių sutvarkymui).  

Skyriaus vedėjas E. Ulevičius informavo, kad viena iš Nacionalinės pažangos programos 

prioriteto „Regioninė plėtra” tarpinstituciniame veiklos plane numatytų priemonių yra priemonė 

„Remti kaimo atnaujinimą ir plėtrą – atnaujinti mažiau kaip 1 tūkst. gyventojų turinčių miestų, 

miestelių ir kaimų viešąją infrastruktūrą“, taigi miesteliai, kuriuose gyventojų mažiau nei 1 tūkst. taip 

pat pretenduoja į ES fondų lėšų paramą. Tačiau, priemonei „Kompleksiškai atnaujinti savivaldybių 

centrų ir kitų miestų (nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų) viešąją infrastruktūrą“ įgyvendinti šiuo metu 

siūlomi tikslinių teritorijų išskyrimo kriterijai eliminuotų dalį savivaldybių centrų. 

Pirmininkas taip pat atkreipė dėmesį į regiono plėtros tarybų statusą. Regiono plėtros tarybai 

siunčiami derinti dokumentai, susiję su ES paramos administravimu 2014–2020 metų laikotarpiu, pvz. 

numatoma, kad projektų vertinimą atliks regiono plėtros taryba. Tačiau regionų plėtros tarybos kol kas 

neturi net juridinio asmens statuso. 

V. Tumelis informavo, kad Tarybos sprendimu yra deleguotas į Lietuvos Respublikos 

delegaciją 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Lietuvos ir Rusijos Federacijos 

(Kaliningrado srities) bendradarbiavimo per sieną programos rengimo darbo grupėje bei Lietuvos 

delegaciją 2014–2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos 

bendradarbiavimo per sieną programos rengimo darbo grupėje. V. Tumelis pažymėjo, kad 

pasirengimas Lietuvos ir Rusijos Federacijos (Kaliningrado srities) bendradarbiavimo per sieną 

programos įgyvendinimui vyksta sklandžiai. Tačiau, Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną 

programos rengimas yra komplikuotas, nes Lenkijos pusė blokuoja Lietuvos pusės iniciatyvas iš 

programos lėšų finansuoti „kietąsias“ (infrastruktūros, įrangos ir pan.) investicijas. Lietuvos pusei 
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pavyko sutarti dėl „kietųjų“ investicijų į socialinių paslaugų ir medicinos sritis tinkamumo finansuoti 

iš 2014–2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo 

per sieną programos. Tačiau Lenkijos pusė kategoriškai nepritaria tokioms investicijoms policijos, 

priešgaisrinės apsaugos srityje. V. Tumelis paprašė Tarybos išreikšti palaikymą ir pritarimą taip 

pagrindžiant investicijų poreikį į policijos ir priešgaisrinės apsaugos tarnybų infrastruktūrą ir įrangą. 

Tarybos pirmininkas Algis Žvaliauskas informavo, kad 2014 m. balandžio 4 d. Lenkijoje 

Bialystoke planuojamas Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną komisijos 

Pasienio bendradarbiavimo darbo grupės posėdis, kuriame bus aptariamas Lietuvos ir Lenkijos 

priešgaisrinės apsaugos, policijos, muitinės ir kitų pasienio tarnybų bendradarbiavimas. Pirmininkas 

patikino, kad stengsis problemas, kylančias rengiant Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną 

programą, pristatyti Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinei bendradarbiavimo per sieną komisijai. 

Pirmininkas taip pat informavo, kad artimiausiu metu numatoma surengti išplėstinį 

nacionalinės regioninės plėtros tarybos posėdį, į kurį bus kviečiami savivaldybių merai ir kuriame bus 

galimybė iškelti problemas dėl regioninės plėtros projektų. 

LR Vyriausybės kancleris, aptardamas išsakytas problemas, teigė, kad kol kas tikslinių 

teritorijų išskyrimo kriterijai nėra patvirtinti, dėl jų taikymo dar bus diskutuojama su Vidaus reikalų 

ministerija, vienas iš diskutuotinų variantų nustatant tikslines teritorijas – regionų plėtros tarybos 

priima sprendimą dėl tikslinių teritorijų išskyrimo. Dėl regionų plėtros tarybų statuso ir regioninės 

plėtros įstatymo pakeitimo projekto, kuriuo numatoma pertvarkyti Regioninės plėtros departamentą 

prie VRM, A. Mačiulio teigimu, kyla daug klausimų, kuriuos dar reikėtų diskutuoti ir ieškoti išeičių.  

Atsakydamas į iškeltą problemą dėl Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną 

programos rengimo, A. Mačiulis pritarė problemos kėlimui į tarpvyriausybinį lygį, įtraukiant 

ministerijas. 

Tarybos narys Rimvydas Žiemys, kuriam taip pat tenka atstovauti Marijampolės regiono 

plėtros tarybai pasienio programų stebėsenos darbo grupėse, pažymėjo, kad dėl neaiškaus Tarybų 

statuso kyla problemų ir dėl atstovavimo – neišspręsti komandiravimo, išlaidų padengimo klausimai. 

Tarybos narys Valdas Tumelis Tarybą informavo, kad Sveikatos apsaugos ministerija 

teiraujasi dėl poreikio įsigyti naują medicininę įrangą. Marijampolės ligoninė siekia įsigyti magnetinio 

rezonanso tomografą, kuris padėtų greičiau diagnozuoti sveikatos sutrikimus, kuriems reikalingas 

ypač greitas gydymas, pvz. insultas, onkologiniai susirgimai. Artimiausi magnetinio rezonanso 

tomografai yra Kaune, Alytuje ir Druskininkuose. V. Tumelis paprašė Tarybos išreikti palaikymą 

magnetinio rezonanso tomografo įsigijimui, taip siekiant atkreipti dėmesį į Marijampolės regiono 

sergančiųjų poreikius ir būtinybę laiku gauti tinkamą gydymą. Magnetinio rezonanso tomografu 

Marijampolėje galėtų naudotis viso Marijampolės regiono ir aplinkinių savivaldybių gyventojai. 

Tarybos pirmininkas paprašė V. Tumelį informuoti Marijampolės ligoninę, kad artimiausiame 

posėdyje pristatytų šį klausimą plačiau, tada būtų priimtas reikalingas Tarybos sprendimas. 

Kazlų Rūdos savivaldybės meras V. Kanevičius pasiteiravo LR Vyriausybės kanclerio A. 

Mačiulio, kada LR Vyriausybėje bus patvirtintas tvarkos aprašas, kuris reikalingas tinkamai 

įgyvendinti naują teritorijų planavimo dokumentų regimo tvarką. A. Mačiulis pažadėjo išsiaiškinti, 

nes, jo teigimu, Aplinkos ministerija šiuo metu LR Vyriausybės nutarimų projektų nėra pateikusi. 

NUTARTA: 

1. Tarybos vardu keiptis raštu į LR Vyriausybės kanceliariją iškeliant regionų plėtros tarybų 

bei tikslinių teritorijų išskyrimo kriterijų klausimą. 

2. Problemą dėl tinkamų finansuoti veiklų 2014–2020 m. Europos teritorinio 

bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis 

pristatyti Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną komisijos Pasienio 

bendradarbiavimo darbo grupės posėdyje bei Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinės 

bendradarbiavimo per sieną komisijos posėdyje. 
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