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Posėdis vyko 2015 m. spalio 21 d. Vilkaviškyje.  

Posėdžio pradžia – 10.00 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 pakeitimo; 

2. Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės  

Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“  projektų finansavimo 

sąlygų aprašo projekto derinimo; 

3. Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 

09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“  projektų 

finansavimo sąlygų aprašo projekto derinimo; 

4. Dėl atstovo delegavimo į Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos 

įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę; 

5. Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „LEADER“; 

6. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos kaip tarpinės institucijos kontaktinių asmenų, 

atsakingų už bendradarbiavimą su institucijomis auditų metu, skyrimo; 

7. Kiti klausimai. 

 

Posėdyje dalyvavo 10 Tarybos narių.  Kvorumas yra. 

Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas supažindino su posėdžio darbotvarke. 

Už pasiūlytą darbotvarkę Tarybos nariai balsavo visais balsais. 

 

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

Pranešėjas – Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius informavo, kad Marijampolės regiono  

plėtros planas 2014–2020 metams (toliau – MRPP) buvo patvirtintas Tarybos 2013 m. lapkričio 21 

d. sprendimu Nr. 51/8S-46, nauja redakcija išdėstytas Tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. 

51/8S-15.  

MRPP parengtas pagal Regionų planų rengimo metodiką (toliau – Metodika), patvirtintą 

Vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1V-706. Vadovaujantis Metodikos 8 

punktu, MRPP dalyje „Priemonių planas“ turi būti nurodytos priemonės, kurioms įgyvendinti gali 

būti teikiama negrąžintina ES lėšų subsidija, įgyvendinant iš ES finansinės paramos lėšų bendrai 
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finansuojamą regiono projektą, įtrauktiną į siūlomų finansuoti regiono projektų sąrašą, arba iš ES 

struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą valstybės projektą, įgyvendinamą pagal integruotą 

teritorijos vystymo programą. 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymu 

Nr. A1-525 buvo patvirtintas priemonės „Socialinio būsto fondo plėtra“ projektų finansavimo sąlygų 

aprašas.  

Atsižvelgiant į tai ir bendradarbiaujant su regiono savivaldybių administracijomis, buvo 

parengtas MRPP pakeitimo projektas MRPP dalį „Priemonių planas“ papildant priemone 1.03.02.01. 

„Socialinio būsto fondo plėtra“ bei projektais, kuriuos regiono savivaldybių administracijos numato 

įgyvendinti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

priemonę Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“. Pagal Metodikos 27 punkto 

reikalavimus, MRPP pakeitimo projektas buvo pateiktas derinti Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijai, pastabų negauta. 

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“. 

Vienbalsiai pritarta. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-16 „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. Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos priemonės  Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“  

projektų finansavimo sąlygų aprašo projekto derinimo. 

Pranešėjas – posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas posėdžio dalyvius informavo, kad 2015 

m. spalio 1 d. Taryba gavo Vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM) raštą Nr. 1D-7931(22) „Dėl 

Kultūros ministerijos parengto priemonės 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros 

infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projekto derinimo“ (toliau – Aprašas). Jis 

trumpai pristatė informaciją apie šios priemonės ES struktūrinių fondų lėšų limitą Marijampolės 

regionui, atkreipė dėmesį į produktų rodiklių reikšmes, kurias savivaldybės, įgyvendinę projektus, 

privalės pasiekti. Skyriaus vyr. specialistė Agnė Norutė detaliau apžvelgė reikalavimus ir sąlygas 

finansavimui gauti, nustatytus Aprašo projekte.  

Tarybos narys Antanas Burinskas pristatė Kalvarijos savivaldybės mero raštu pateiktas 

pastabas Aprašo projektui: priemonei skirtas ES struktūrinių fondų lėšas, dėl kurių kasmet turi būti 

pasirašytos projektų sutartys ir kurios kasmet turi būti pripažįstamos deklaruotinomis, pagal regionus 

iš 2016 m. perkelti į 2017 m., iš 2017 m. perkelti į 2018 m. Tarybos nariai pritarė pastabai. 

NUTARTA. Pateikti VRM apibendrintas pastabas dėl priemonės 07.1.1-CPVA-R-305 

„Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ Aprašo projekto. 

3. SVARSTYTA. Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

prieinamumo didinimas“  projektų finansavimo sąlygų aprašo projekto derinimo. 

Pranešėjas – posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas posėdžio dalyvius informavo, kad 2015 

m. spalio 1 d. Taryba gavo VRM raštą Nr. 1D-7930(22) „Dėl Švietimo ir mokslo ministerijos 

parengto priemonės 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo 

didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projekto derinimo“. Jis trumpai pristatė informaciją 

apie šios priemonės ES struktūrinių fondų lėšų limitą Marijampolės regionui, atkreipė dėmesį į 

produktų rodiklių reikšmes, kurias savivaldybės, įgyvendinę projektus, privalės pasiekti. Skyriaus 

vyr. specialistė Agnė Norutė detaliau apžvelgė sąlygas finansavimui gauti. 

Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas atkreipė dėmesį, kad pagal šią priemonę numatyta ES 

lėšų suma Marijampolės regionui turėtų būti padidinta, atsižvelgiant į gyventojų skaičių 

Marijampolės regione, jį lyginant su kitais regionais. 

Tarybos nariai pritarė Tarybos pirmininko siūlymui ir daugiau pastabų priemonės Nr. 09.1.3-

CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“  projektų 

finansavimo sąlygų aprašo projektui nepateikė. 
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NUTARTA. Pateikti VRM apibendrintas pastabas dėl priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ Aprašo projekto. 

 4. SVARSTYTA. Dėl atstovo delegavimo į Marijampolės regiono integruotos teritorijų 

vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę. 

Pranešėjas – posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas informavo, kad 2015 m. spalio 1 d. buvo 

gautas VRM raštas Nr. 1D-7906 „Dėl Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo 

programos valdymo grupės sudarymo“, kuriuo prašoma deleguoti Marijampolės regiono plėtros 

tarybos atstovus (1 tikrąjį ir 1 pakaitinį) į Marijampolės ITVP įgyvendinimo koordinavimo darbo 

grupę (toliau – Darbo grupė). Pakvietė Tarybos narius teikti kandidatūras. 

Tarybos narys Juozas Bertašius pasiūlė Tarybos pirmininko pavaduotojo, Šakių rajono 

savivaldybės tarybos nario, Tautvydo Šukio kandidatūrą tikrojo nario pareigoms Darbo grupėje. 

Daugiau kandidatų nebuvo pasiūlyta. Posėdžio pirmininkas pakvietė Tarybos narius balsuoti už 

Tarybos nario Tautvydo Šukio kandidatūrą tikrojo nario pareigoms Darbo grupėje. Vienbalsiai 

pritarta. 

Tarybos narys Plikaitis Vincas pasiūlė Tarybos nario Antano Burinsko kandidatūrą 

pakaitinio nario pareigoms Darbo grupėje. Daugiau kandidatų nebuvo pasiūlyta. Posėdžio 

pirmininkas pakvietė Tarybos narius balsuoti už Tarybos nario Antano Burinsko kandidatūrą 

pakaitinio nario pareigoms Darbo grupėje. Vienbalsiai pritarta. 

Posėdžio pirmininkas siūlė priimti sprendimą „Dėl atstovų delegavimo į Marijampolės 

regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę“, 

Marijampolės ITVP įgyvendinimo koordinavimo darbo grupėje tikruoju nariu paskiriant Tarybos 

narį Tautvydą Šukį, pakaitiniu – Tarybos narį Antaną Burinską. 

Vienbalsiai pritarta. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-17 „Dėl atstovų delegavimo į Marijampolės 

regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę“. 

5. SVARSTYTA. Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos 

vietos plėtros būdu, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę 

„LEADER“. 

Posėdžio pirmininkas pakvietė Marijampolės regiono vietos veiklos grupių (toliau – VVG) 

atstovus pristatyti vietos plėtros strategijas (toliau – Strategija), įgyvendinamas bendruomenių 

inicijuotos vietos plėtros būdu, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę 

„LEADER“. 

Kalvarijos vietos veiklos grupės Strategiją pristatė Kalvarijos VVG pirmininkas Valdas 

Aleknavičius. 

Sūduvos vietos veiklos grupės Strategiją pristatė Sūduvos vietos veiklos grupės projektų 

koordinatorė–konsultantė Kristina Mačiokienė. 

Marijampolės vietos veiklos grupės Strategiją pristatė Marijampolės vietos veiklos grupės 

koordinatorius Saulius Stanynas. 

Šakių krašto vietos veiklos grupės Strategiją pristatė Šakių krašto vietos veiklos grupės 

pirmininkė Aušra Slidziauskienė. 

Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės Strategiją pristatė Vilkaviškio rajono savivaldybės 

Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyrius vedėja Daiva Riklienė. 

VVG atstovai, pristatydami Strategijas, supažindino su atstovaujamos VVG vizija, misija, 

Strategijų prioritetais, priemonėmis, numatomais įgyvendinti projektais, bendra Strategijų verte, 

planuojamais pasiekti rodikliais įgyvendinus Strategijas. 

6. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos kaip tarpinės institucijos 

kontaktinių asmenų, atsakingų už bendradarbiavimą su institucijomis auditų metu, skyrimo. 

Pranešėjas – posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas informavo, kad 2015 m. spalio 8 d. buvo 

gautas Finansų ministerijos raštas Nr. (24.59-09)-6K-1507365 „Dėl bendradarbiavimo susitarimo 

projekto“. Bendradarbiavimo susitarimo projekte aprašytas bendradarbiavimas tarp 

vadovaujančiosios, tvirtinančiosios, audito ir tarpinių institucijų audito metu. Prašoma Finansų 

ministerijai raštu pateikti informaciją apie Tarybos paskirtą kontaktinį asmenį ir jį pavaduojantį 

asmenį, atsakingus už bendradarbiavimą auditų metu. 
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Posėdžio pirmininkas pasiūlė skirti Tarybos narį Karolį Podolskį kontaktiniu asmeniu, 

atsakingu už bendradarbiavimą auditų metu. Daugiau pasiūlymų nebuvo pateikta. Pakvietus balsuoti 

– vienbalsiai pritarta. 

Tarybos nariai pavaduojančiu kontaktinį asmenį siūlė skirti Tarybos narį Juozą Bertašių. 

Daugiau pasiūlymų nebuvo pateikta. Pakvietus balsuoti – vienbalsiai pritarta. 

Posėdžio pirmininkas siūlė priimti protokolinį nutarimą skirti atsakingais už 

bendradarbiavimą auditų metu Marijampolės regiono plėtros tarybos narį Karolį Podolskį ir 

Marijampolės regiono plėtros tarybos narį Juozą Bertašių (pavaduojančiu kontaktiniu asmeniu). 

Vienbalsiai pritarta. 

NUTARTA. Skirti atsakingais už bendradarbiavimą su institucijomis auditų metu 

Marijampolės regiono plėtros tarybos narį Karolį Podolskį ir Marijampolės regiono plėtros tarybos 

narį Juozą Bertašių (pavaduojančiu kontaktiniu asmeniu). 

7. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Pranešėjas – posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas Tarybos nariams pristatė posėdžio 

svečius – VšĮ „Mano vaikas“ atstovus, kurie pristatė savo iniciatyvą steigti globos namus vaikams su 

negalia bei domėjosi Marijampolės apskrities savivaldybių bendradarbiavimo galimybėmis vystant 

projektą.  

Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas Tarybos narius informavo apie patvirtintą antrąjį 

priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 

renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą ir jį 

pristatyti pakvietė Skyriaus vedėją E.Ulevičių. 

Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius informavo posėdžio dalyvius, kad 2015 m. spalio 7 d. 

LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-717 patvirtintas priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014 

„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo 

tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas bei pristatė Apraše nustatytus reikalavimus ir 

sąlygas finansavimui gauti. Pagal šią priemonę yra numatyti pasiekti 5 stebėsenos rodikliai, 

nepriklausomai, kiek ir kokių veiklų bus regione įgyvendinama. Artimiausiu metu savivaldybių 

administracijos turi pateikti informaciją apie planuojamus įgyvendinti projektus, siekiant kuo 

tinkamiau įvertinti planuojamus pasiekti rodiklius bei finansavimo poreikį regiono lygiu. Ši 

informacija reikalinga, siekiant parengti MRPP papildymo projektą, kuris turi būti derinamas su 

atsakinga už priemonę ministerija bei teikiamas tvirtinti Tarybai.  

Posėdžio pirmininkas siūlo 2015 m. spalio 28 d. 10.00 val. organizuoti Tarybos narių darbinį 

posėdį Marijampolėje, pakviečiant dalyvauti galimus pareiškėjus – vandenstiekimo įmones. Tarybos 

nariai pritarė siūlymui. 

Posėdyje dalyvavęs Valdas Aleknavičius, Suvalkų mokslo ir technologijų parko atstovas 

bendradarbiavimui su Lietuva, Tarybos nariams pristatė bendradarbiavimo su Suvalkų mokslo ir 

technologijų parku galimybes. Tarybos nariai susidomėjo pristatyta informacija ir paprašė V. 

Aleknavičių tarpininkauti dėl galimo Marijampolės regiono atstovų vizito datos ir delegacijos 

sudėties. 

Marijampolės savivaldybės atstovų kvietimu artimiausią Tarybos posėdį nutarta organizuoti 

Marijampolės savivaldybėje. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                           Metas Ražinskas 

 

 

Posėdžio sekretorė                            Aistė Kazlauskienė 


