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Posėdis vyko 2015 m. rugsėjo 24 d. Kazlų Rūdoje.  

Posėdžio pradžia – 11.00 val. Posėdžio pabaiga – 12.40 val. 

Posėdžio pirmininkas – Marijampolės regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) pirmininkas 

Metas Ražinskas. 

Posėdžio sekretorė – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Marijampolės apskrities skyriaus (toliau – Skyrius) vyr. specialistė Aistė Kazlauskienė. 

Dalyvavo: Tarybos nariai (sąrašas pridedamas, 1 priedas) ir kiti asmenys (sąrašas 

pridedamas, 2 priedas). 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams; 

2. Informacija dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.2-

CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“; 

3. Informacija dėl galimybės pranešti apie galimus korupcijos, sukčiavimo atvejus, 

atsižvelgiant į Finansų ministerijos kaip vadovaujančios institucijos siūlymus; 

4. Dėl projektų apdovanojimo; 

5. Kiti klausimai. 

 

Posėdyje dalyvavo 11 Tarybos narių. Kvorumas yra. 

Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas supažindino su posėdžio darbotvarke, siūlydamas į ją 

įtraukti du papildomus klausimus: 1) „Informacija dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 

įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ ir 2) „Dėl projektų 

apdovanojimo“. 

Už pasiūlytą papildytą darbotvarkę Tarybos nariai balsavo visais balsais. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams. 

Pranešėjas – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – RPD 

prie VRM) Marijampolės apskrities skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius informavo, kad 2013 m. 

lapkričio 21 d. Marijampolės regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/8S-46 „Dėl Marijampolės 

regiono plėtros plano 2014–2020 metams patvirtinimo” buvo patvirtintas Marijampolės regiono  

plėtros planas 2014–2020 metams (toliau – MRPP), parengtas pagal Regionų planų rengimo 

metodiką (toliau – Metodika), patvirtintą Vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 

1V-706 „Dėl regionų plėtros planų metodikos patvirtinimo“. 2014 m. rugpjūčio 27 d. Vidaus reikalų 

ministro įsakymu Nr. 1V-543 Metodika buvo pakeista. Jis paaiškino, kad parengto pagal naują 

Metodiką plano pakeitimo projekto dalyje „Priemonių planas” yra įtraukti tik tie projektai, kurie 

patvirtinti Marijampolės regiono integruotoje teritorijų vystymo programoje (toliau – Marijampolės 

regiono ITVP). Marijampolės regiono ITVP buvo patvirtinta Vidaus reikalų ministro 2015 m. 
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rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 1V-693 „Dėl Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo 

programos patvirtinimo”. Pranešėjas informavo, kad 2015 m. rugsėjo 10 d. raštu Nr. 51/8D-30  „Dėl 

Marijampolės regiono plėtros plano 2014-2020 metams pakeitimo derinimo“ MRPP 2014–2020 m. 

projektas buvo išsiųstas LR Aplinkos, Kultūros, Susisiekimo, Ūkio ir Vidaus reikalų ministerijoms 

derinti. Atsakymai gauti iš 2 ministerijų. Susisiekimo ministerija 2015 m. rugsėjo 23 d. raštu Nr. 2-

3648(131) informavo, jog MRPP pakeitimo projektui pastabų neturi ir derina be pastabų. Aplinkos 

ministerija 2015 m. rugsėjo 24 d. raštu Nr. (15-1)-D8-6939 pateikė pastabas ir rekomendacijas dėl 

MRPP 2014–2020 m. projekto. Informacija apie ministerijų pateiktas pastabas ir kaip į jas buvo 

atsižvelgta, pateikiama Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams derinimo pažymose 

Nr. 1 ir Nr. 2 (3, 4 priedai).Vadovaujantis Metodikos 27 punktu,  raštu suderinus plano projektą su 

ministerijomis, MRPP projektas teikiamas svarstyti Tarybai. Atsižvelgiant į tai, buvo parengtas ir 

Tarybai  teikiamas sprendimo projektas „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“, kuriuo pakeičiamos MRPP dalys „Strategija“, „Priemonių planas“ 

ir „Plano įgyvendinimo stebėsena“,  visą MRPP išdėstant nauja redakcija.  

Tarybos nariai V.Brazys bei V.Tumelis informavo, kad Marijampolės savivaldybės 

administracija neketina įgyvendinti į patvirtintą Marijampolės regiono ITVP bei tvirtinimui teikiamo 

naujos redakcijos MRPP dalį „Priemonių planas“ įtraukto projekto, veiksmo Nr. 2.01.03.04.01. 

“Šešupės kairiojo kranto teritorijos (gamtinio karkaso teritorijos) kompleksinis sutvarkymas”. 

Posėdžio pirmininkas siūlė priimti sprendimą „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“, atsižvelgiant į pateiktas pažymas bei į naujos redakcijos 

MRPP dalį „Priemonių planas“, neįtraukiant projekto, veiksmo Nr. 2.01.03.04.01. “Šešupės kairiojo 

kranto teritorijos (gamtinio karkaso teritorijos) kompleksinis sutvarkymas”. 

Vienbalsiai pritarta. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-15 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“. 

2. SVARSTYTA. Informacija dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo 

priemonės Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“. 

Pranešėjas – Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius posėdžio dalyvius informavo, kad 2015 m. 

rugsėjo 16 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-525 buvo patvirtintas 2014–

2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties 

didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto 

fondo plėtra“ patvirtinto projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas). Jis pristatė 

informaciją apie šios priemonės ES struktūrinių fondų lėšų limitą Marijampolės regiono 

savivaldybėms, atkreipė dėmesį į produktų rodiklių reikšmes, kurias savivaldybės, įgyvendinę 

projektus, privalės pasiekti. Posėdžio metu, tarybos narių prašymu, buvo pateikta informacija, 

kokiais kriterijais vadovaujantis buvo nustatytas limitas regionui ir atskiroms savivaldybėms. 

Skyriaus vedėjas paragino savivaldybes pateikti Skyriui duomenis apie planuojamus įgyvendinti 

projektus pagal šią priemonę. Gavus šią informaciją, bus parengtas MRPP papildymo projektas, 

derinamas su atsakinga už priemonę ministerija bei teikiamas tvirtinti Tarybai. Skyriaus vedėjas 

E.Ulevičius priminė savivaldybėms, kad rengiant informaciją MRPP daliai „Priemonių planas“ pagal 

šią priemonę jos turi galimybę įtraukti ir rezervinius projektus neviršijant 20 procentų nustatyto 

limito. 

3. SVARSTYTA. Informacija dėl galimybės pranešti apie galimus korupcijos, sukčiavimo 

atvejus, atsižvelgiant į Finansų ministerijos kaip vadovaujančios institucijos siūlymus. 

Pranešėjas – Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius informavo, kad Marijampolės regiono 

plėtros taryba valdymo ir kontrolės sistemoje yra tarpinė institucija, vykdanti jai 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“ pavestas funkcijas. Atsižvelgiant į Finansų ministerijos kaip 

vadovaujančios institucijos siūlymus, Tarybos nariai buvo informuoti raštu (5 priedas) apie 

priemones, kurių privalu imtis korupcijos ir sukčiavimo atvejais. 
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 4. SVARSTYTA. Dėl projektų apdovanojimo. 

Pranešėjas – posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas, vadovaudamasis Vidaus reikalų 

ministerijos 2015 m. rugsėjo 16 d. raštu Nr. 1D-7531(22), informavo, apie numatomus projektų, 

įgyvendintų 2007–2013 m. programavimo periodu, apdovanojimų renginius. Jis paaiškino, kad 

Vidaus reikalų ministerijos ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros iniciatyva, lapkričio – 

gruodžio mėnesiais bus organizuoti renginiai, kurių metu bus apdovanojami geriausi projektai. 

Marijampolės regiono savivaldybės galės pateikti geriausius projektus, įgyvendintus pagal dvi 

regionines priemones, tai  „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ ir „Prielaidų spartesnei 

ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“. Atrinktus projektus vertins komisija, 

sudaryta iš narių, deleguotų po vieną iš kiekvienos regiono plėtros tarybos. Posėdžio pirmininkas 

paprašė, kad Taryba pasiūlytų vieną narį, kuris atstovautų Marijampolės regioną šioje projektų 

atrankos komisijoje. Tarybos nariai pasiūlė Tarybos nario, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

atstovo – Valdo Tumelio – kandidatūrą. V. Tumeliui sutikus bei posėdžio pirmininkui pakvietus 

balsuoti, vienbalsiai nutarta deleguoti Tarybos narį V.Tumelį į projektų apdovanojimo atrankos 

komisiją. 

5. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Pranešėjas – posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas pateikė Tarybos nariams informaciją 

apie darbo laiką, praleistą atstovaujant Marijampolės regiono plėtros tarybai įvairiuose susitikimuose 

ir renginiuose. Jis informavo, kad rugpjūčio 15 d. dalyvavo Gelgaudiškio dvaro kariljono atidarymo 

ir sutvarkytos parko dalies pristatyme, rugsėjo 1 d. – Marijampolės kolegijos rugsėjo 1-osios 

šventėje, rugsėjo 5 d. – renginyje, skirtame Kazlų Rūdos savivaldybės 15-kos metų jubiliejui, 

rugsėjo 12 d. – renginyje, skirtame etnografinių regionų metams, Kalvarijoje, o rugsėjo 15 d. 

dalyvavo Utenos regiono plėtros tarybos posėdyje. Posėdžio pirmininkas kreipėsi į Tarybos narius, 

prašydamas pritarti jo veiklai bei išsakyti pastabas ir pasiūlymus. 

Tarybos nariai vienbalsiai pritarė Tarybos pirmininko pristatytai veiklai, atstovaujant Tarybą. 

Posėdžio pirmininkas pakvietė Tarybos narius pasisakyti ir pateikti kitus rūpimus klausimus. 

Tarybos narys Vytautas Kanevičius siūlė aptarti pasiruošimą spręsti pabėgėlių 

apgyvendinimo problemą regione bei paprašė pateikti informaciją dėl projektų įgyvendinimo pagal 

priemonę Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ susietose teritorijose. 

Dėl galimybių apgyvendinti karo pabėgėlius pasisakė visų savivaldybių merai. Tarybos 

narys, Šakių rajono savivaldybės meras J. Bertašius dalinosi jau turima šioje srityje patirtimi. 

Tarybos narys, Vilkaviškio rajono savivaldybės meras A. Neiberka informavo, kad Vilkaviškio 

rajono savivaldybėje būtų galimybių apgyvendinti tam tikrą skaičių pabėgėlių, tačiau kol kas 

neaišku, kokie jų poreikiai ir kaip bus sprendžiami finansavimo klausimai. Tarybos nariai, Kazlų 

Rūdos savivaldybės meras V. Kanevičius ir Marijampolės savivaldybės meras V.Brazys kvietė 

savivaldybių merus pabėgėlių apgyvendinimo problemą spręsti, ne atskirų savivaldybių, bet regiono 

mastu, dalinantis turima informacija, patirtimi ir turimais ištekliais. 

Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius Tarybos narius informavo, kad dėl projektų, kurie galėtų 

būti įgyvendinami pagal priemonę Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ susietose 

teritorijose buvo kalbėta su Susisiekimo ministerijos atstovu. Jo nuomone, daugiau informacijos dėl 

susietų teritorijų bus galima pateikti po 2015 m. rugsėjo 24 d. įvykusio 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdžio. Skyrius, gavęs 

informacijos šiuo klausimu, perduos ją Tarybos nariams  ir savivaldybių administracijų atstovams. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                           Metas Ražinskas 

 

 

Posėdžio sekretorė                            Aistė Kazlauskienė 


