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Posėdis vyko 2016 m. sausio 20 d. Vilkaviškyje.  

Posėdžio pradžia – 10.00 val. Posėdžio pabaiga – 11.30 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 Kristina Jakavonienė. 

Dalyvavo: Tarybos nariai ir kt. (sąrašas pridedamas, priedas). 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Marijampolės regiono atstovo į Lietuvos vidaus vandenų kelių tarybos pirmininko 

pavaduotojus skyrimo 

2. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2010 m. ir 2011–2013 m. laikotarpių sąrašų 

priemonei „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ patikslinimo 

3. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei „Prielaidų 

spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ patikslinimo 

4. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 

07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo 

5. Informacija dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams pakeitimo 

6. Kiti klausimai 

 

Posėdyje dalyvavo 12 Tarybos narių. Kvorumas yra. 

Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas supažindino su posėdžio darbotvarke. 

Už pasiūlytą darbotvarkę Tarybos nariai balsavo bendru sutarimu. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono atstovo į Lietuvos vidaus vandenų kelių tarybos 

pirmininko pavaduotojus skyrimo. 

Pranešėjas – Posėdžio pirmininkas M. Ražinskas informavo, kad 2015 m. gruodžio 16 d. 

raštu į Marijampolės regiono plėtros tarybą kreipėsi Vidaus vandens kelių direkcija. Pateiktame rašte 

nurodoma, kad Vidaus vandens kelių direkcija kartu su rajonų, kuriuos jungia Nemuno upė ir kiti 

vidaus vandenų keliai, savivaldybėmis atnaujino Lietuvos vidaus vandenų kelių tarybos veiklą. Ši 

taryba yra visuomeninė organizacija (neturinti juridinio asmens statuso), atliekanti koordinavimo ir 

konsultavimo funkcijas, nagrinėjant ir sprendžiant Lietuvos Respublikos vidaus vandenų kelių ir jų 

infrastruktūros plėtros klausimus. Posėdžio pirmininkas paaiškino, kad 2015 m. gruodžio 14 d. 

vykusiame Vidaus vandens kelių direkcijos tarybos posėdyje buvo aptarta vidaus vandenų kelių ir 

infrastruktūros būklė, plėtra ir perspektyvos, išrinktas Tarybos pirmininkas (Valstybės įmonės 

Vidaus vandens kelių direkcijos generalinis direktorius Antanas Ivanauskas) bei nutarta išrinkti 
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Vidaus vandens kelių direkcijos tarybos pirmininko pavaduotojus iš savivaldybių atstovų (vienas 

atstovas regionui), gavus regiono plėtros tarybos pritarimą. Todėl posėdžio pirmininkas kreipėsi į 

Tarybos narius, prašydamas pateikti siūlomas kandidatūras. Tarybos nariai V. Brazys ir J. Bertašius 

pavaduotojo pareigoms pasiūlė Tarybos pirmininko pavaduotojo, Šakių rajono savivaldybės tarybos 

nario T. Šukio kandidatūrą. Šiam siūlymui buvo pritarta bendru Tarybos narių sutarimu.  

NUTARTA. Marijampolės regiono atstovu į Lietuvos vidaus vandenų kelių tarybos 

pirmininko pavaduotojus deleguoti Šakių rajono savivaldybės tarybos narį Tautvydą Šukį.  

2. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2010 m. ir 2011–2013 m. 

laikotarpių sąrašų priemonei „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ patikslinimo. 

Pranešėja – Skyriaus vyr. specialistė A. Norutė informavo, kad Vidaus reikalų ministerija 

2015 m. rugsėjo 22 d. raštu Nr. 1D-7677(22) kreipėsi į regionų plėtros tarybas prašydama patikslinti 

regiono projektų sąrašus pagal kiekvieną baigiamą įgyvendinti 2007-2013 metų veiksmų programų 

priemonę, pagal kurią planuojami regionų projektai. Regiono projektų sąrašuose suplanuotos lėšos 

turi būti pakoreguotos pagal realiai projektams įgyvendinti išmokėtas lėšas (išdėstant pagal 

finansavimo šaltinius). Patikslinus regiono projektų sąrašus pagal priemones, prašoma informuoti 

Vidaus reikalų ministeriją ir už kiekvieną priemonę atsakingą ministeriją apie baigtus įgyvendinti 

projektus ir sutaupytų lėšų planuojamą panaudojimą. Ji paaiškino, kad 2016 m. sausio mėnesį buvo 

baigti įgyvendinti projektai pagal priemonę VP3-1.1-VRM-01-R „Regioninių ekonomikos augimo 

centrų plėtra“, todėl parengti ir teikiami svarstyti sprendimų projektai dėl Marijampolės regiono 

projektų, finansuojamų pagal priemonę VP3-1.1-VRM-01-R „Regioninių ekonomikos augimo 

centrų plėtra“, 2007–2010 m. ir 2011–2013 m. laikotarpių sąrašų patikslinimo pagal baigtiems 

projektams išmokėtas lėšas. 

Tarybos nariai bendru sutarimu pritarė pateiktiems sprendimo projektams. 

NUTARTA. Priimti sprendimus: 

1.  Sprendimą Nr. 51/8S-1 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2008 m. gruodžio 30 

d. sprendimo Nr. TS-16 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal priemonę VP3-

1.1-VRM-01-R „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“, 2007–2010 m. laikotarpio sąrašų 

patvirtinimo“ pakeitimo“; 

2. Sprendimą Nr. 51/8S-2 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2010 m. birželio 9 d. 

sprendimo Nr. TS-17 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal priemonę VP3-1.1-

VRM-01-R „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“, 2011–2013 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 vyr. specialistė A. Norutė informavo, kad atsižvelgiant į informaciją, 

pateiktą, pristatant 2 klausimą, bei į tai, kad 2016 m. sausio mėnesį buvo baigti įgyvendinti projektai 

pagal priemonę Nr. VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo 

vietovėse sudarymas“, turi būti patikslintas ir šios priemonės Marijampolės regiono projektų sąrašas 

pagal baigtiems projektams išmokėtas lėšas. Todėl parengtas ir teikiamas svarstyti sprendimo 

projektas „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.  

Tarybos nariai bendru sutarimu pritarė pateiktam sprendimo projektui. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-3 „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 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos priemonės 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ iš ES struktūrinių fondų 

lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo. 

Pranešėjas – Skyriaus vedėjas E. Ulevičius apžvelgė regionų projektų planavimo procedūras 

2014–2020 metų laikotarpiu. Jis informavo, kad Skyrius 2015 m. spalio 26 d. raštu Nr. 51/8D-38 
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Marijampolės regiono savivaldybių administracijoms išsiuntė kvietimą teikti projektinius 

pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos priemonę 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ (toliau – 

Priemonė). Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija 2015 m. gruodžio 9 d. raštu Nr. 

(07)(2.18)SD-2470 „Dėl projektinio pasiūlymo“ pateikė projektinį pasiūlymą (toliau – Projektinis 

pasiūlymas) pagal Priemonę (reg. Nr. 51PP8-1): projekto pavadinimas „Vilkaviškio miesto centrinės 

J. Basanavičiaus aikštės ir jos prieigų sutvarkymas“, projekto pareiškėjas Vilkaviškio rajono 

savivaldybės administracija. 

E. Ulevičius paaiškino, kad Sekretoriatas, vadovaudamasis Iš Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos 

aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu 

Nr. 1V-893 ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

įgyvendinimo administravimo Regioninės plėtros departamente prie Vidaus reikalų ministerijos 

vidaus procedūrų aprašu (toliau – Vidaus procedūrų aprašas), patvirtintu Regioninės plėtros 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorės 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 51V-3 

atliko pateikto Projektinio pasiūlymo įvertinimą. Vertinimo metu kilus klausimų dėl Tvarkos aprašo 

nuostatų taikymo ir 2015 m. gruodžio 16 d. vykusiame Tarybos posėdyje Tarybai priėmus 

sprendimą kreiptis dėl Tvarkos aprašo nuostatų paaiškinimo į Vidaus reikalų ministeriją (toliau –

VRM), VRM buvo išsiųstas Marijampolės regiono plėtros tarybos 2015 m. gruodžio 21 raštas Nr. 

51/8MT-52 „Dėl regiono projektų planavimo“. Sekretoriatas, vadovaudamasis Tvarkos ir Procedūrų 

aprašais bei atsižvelgdamas į VRM 2016 m. sausio 5 d. raštu Nr. 1D-30(22) „Dėl regionų projektų 

planavimo“ pateiktą išaiškinimą, įvertino Projektinį pasiūlymą ir patvirtino Projektinio pasiūlymo 

vertinimo išvadą (reg. Nr. 51PVI/8-1) – „Projektinis pasiūlymas atitinka visus projektinio pasiūlymo 

vertinimo išvados 2 punkte nustatytus reikalavimus ir gali būti įtraukiamas į regiono projektų 

sąrašą“.  

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 11 punktu, regionų projektų sąrašų projektai turi būti sudaromi 

atsižvelgiant į projektų finansavimo sąlygų apraše suplanuotas ES struktūrinių fondų lėšas, dėl kurių 

kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys ir kurios kasmet turi būti pripažintos deklaruotinomis 

Europos Komisijai ir projektų finansavimo sąlygų apraše regionams nustatytas siektinas tarpines ir 

galutines stebėsenos rodiklių reikšmes. Remiantis VRM išaiškinimu, „sprendimai dėl regionų 

projektų sąrašų turi būti priimami atsižvelgiant į projektų finansavimo sąlygų apraše suplanuotas ES 

struktūrinių fondų lėšas, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys ir kurios kasmet turi 

būti pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai. Kadangi regionų projektų sąrašai sudaromi 

kaupiamuoju būdu, tenkinti šį reikalavimą turės kiekvienų metų pabaigai“.  

E. Ulevičius pažymėjo, kad atsižvelgiant į pateiktą informaciją, buvo parengtas sprendimo 

projektas „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto 

„Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonės 07.1.1-CPVA-R-905 

„Miestų kompleksinė plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės 

regiono projektų sąrašo patvirtinimo“.  

Tarybos nariai bendru sutarimu pritarė pateiktam sprendimo projektui. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-4 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje 

skatinimas“ priemonės 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ iš ES struktūrinių fondų 

lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“. 

5. SVARSTYTA. Informacija dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams 

pakeitimo. 

Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas Tarybos narius informavo, kad šiuo metu aktualu 

aptarti Aplinkos ministerijos priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ įgyvendinimo 

galimybes pagal planuojamus priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimus. Jis 

pabrėžė, kad būtina kuo skubiau su Aplinkos ministerija suderinti Marijampolės regiono plėtros 

plano 2014–2020 metams (toliau – MRPP) projektą, nes jau yra paskelbtas kvietimas teikti 

projektinius pasiūlymus pagal šią priemonę, rengiami investicijų projektai ir projektiniai pasiūlymai. 
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Išsamiau pristatyti šį klausimą posėdžio pirmininkas pakvietė Skyriaus vedėją Evaldą 

Ulevičių. Skyriaus vedėjas informavo, kad Aplinkos ministerijai MRPP pakeitimo projektas buvo 

teiktas derinti 2 kartus. 2015 m. lapkričio 9 d. buvo gautas atsakymas, kad MRPP projektas nebus 

derinamas, kadangi panaudojant visą numatytą regionui ES lėšų limitą pagal priemonę Nr. 05.3.2-

APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, 

įmonių valdymo tobulinimas“ (toliau – Priemonė) pilnai nepasiekiami regionui numatyti stebėsenos 

rodikliai. Pakartotinai MRPP projektas Aplinkos ministerijai derinti buvo išsiųstas 2015 m. gruodžio 

14 d. Elektroniniu paštu 2015 m. gruodžio 21 d. Aplinkos ministerijos atstovė informavo, kad negali 

pateikti atsakymo dėl MRPP projekto derinimo, kol neįvyko susitikimas tarp Aplinkos ministerijos ir 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių vadovų. E. Ulevičius akcentavo, kad š. m. sausio 8 d., 

įvykus susitikimui tarp Aplinkos ministerijos ir Marijampolės regiono vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo įmonių vadovų, atsakymas dėl MRPP projekto derinimo iki šiol negautas. 

Tarybos nariai išsakė problemas dėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo projektų 

įgyvendinimo: Priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau – PFSA) nustatytų stebėsenos 

rodiklių pasiekimo ir nepalankaus finansavimo intensyvumo. Tarybos narys Marijampolės 

savivaldybės meras V. Brazys akcentavo, kad įsigaliojus LR Fiskalinės drausmės įstatymui, buvo 

sumažinti savivaldybių skolinimosi limitai. Savivaldybėms bus sunku rasti finansinių galimybių 

įgyvendinti projektus pagal šiuo metu nustatytus reikalavimus dėl savivaldybių dalies projektams 

finansuoti, kuri  siekia 50 proc. ir daugiau projektų vertės.  

Pritardamas išsakytai problemai, Tarybos narys Šakių rajono savivaldybės meras J. Bertašius 

teigė, kad norint pasiekti Priemonėje numatytus rodiklius pagal tokį bendrafinansavimo procentą ir 

atsižvelgiant į skolinimosi limitą, jo atstovaujamai Šakių rajono savivaldybei tektų visas projektų 

finansavimui galimas paskirti lėšas panaudoti tik šios Priemonės projektui finansuoti. Jis pažymėjo, 

kad savivaldybė bus finansiškai nepajėgi įgyvendinti kitus projektus pagal numatytas regionines 

priemones. Šią problemą akcentavo Kalvarijos savivaldybės mero pavaduotojas Antanas Burinskas 

bei kiti tarybos nariai. 

Tarybos nario V. Brazio nuomone, būtina siūlyti Aplinkos ministerijai pakeisti Priemonės 

PFSA nuostatą dėl finansavimo dydžio, sumažinant savivaldybių dalį. Pagal šiuo metu galiojančio 

Priemonės PFSA nuostatas dėl finansavimo dydžio, kai kurioms veikloms įgyvendinti savivaldybės 

turi prisidėti 50 proc. projekto vertės. Jo nuomone, svarstytina galimybė atsisakyti įgyvendinti 

projektus pagal šią Priemonę Marijampolės regione apskritai, jeigu nebus pakeistas finansavimo 

intensyvumas santykiu 80 proc. ES fondų lėšos ir 20 proc. kitos lėšos. Kitu atveju, savivaldybės bus 

priverstos rinktis, kokius projektus yra pajėgios įgyvendinti.  

Tarybos nariai nusprendė dėl susidariusios situacijos informuoti LR Vyriausybės kanclerį bei 

Aplinkos ministerijos vadovybę ir pageidavo ją aptarti bendrame susitikime. Tokiam sprendimui 

pritarė posėdyje dalyvavęs LR Seimo narys A. Mitrulevičius. Jis pasiūlė suorganizuoti tokį 

susitikimą, kad būtų kuo skubiau aptartos išsakytos problemos ir priimti atsakingi sprendimai. 

Siekiant savalaikio regiono projektų planavimo procedūrų vykdymo, Posėdžio pirmininkas M. 

Ražinskas siūlė teikti Aplinkos ministerijai MRPP pakeitimo projektą pagal pateiktus savivaldybių 

duomenis, savivaldybėms teikti projektinius pasiūlymus ir kreiptis į Aplinkos ministeriją, kad per šį 

laiką būtų išspręstas Priemonės finansavimo intensyvumo klausimas. Posėdžio pirmininkas pabrėžė, 

kad Aplinkos ministerijai nepakeitus finansavimo intensyvumo, savivaldybės galėtų atsisakyti 

vykdyti numatytus projektus, neteikiant paraiškų tolimesniam vertinimui. 

NUTARTA.  

1. Organizuoti susitikimą, pakviečiant LR Vyriausybės kanclerį bei Aplinkos ministerijos 

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

sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ finansavimo sąlygoms aptarti, siekiant 

sumažinti savivaldybių dalį finansuojant projektus. 

2. Teikti Aplinkos ministerijai MRPP pakeitimo projektą pagal pateiktus savivaldybių 

duomenis. 

6. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas Tarybos narius informavo, kad kitas Tarybos posėdis 

planuojamas 2016 m. vasario 11 d. Jo metu būtų pristatomos 2014–2020 m. Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų administravimo laikotarpiui parengtos miestų vietos plėtros strategijos. 
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Pirmininkas akcentavo, kad vadovaujantis Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių, patvirtintų 

2015 m. sausio 22 d. Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-36, 25.2. punktu, vietos plėtros 

strategijos projektas turi būti pristatytas Tarybai ir gauta Tarybos sprendimu patvirtinta išvada, kad 

vietos plėtros strategijos projektas atitinka regiono plėtros plano prioritetus, tikslus ir uždavinius. 

Kadangi parengtos vietos plėtros strategijos su Tarybos sprendimu patvirtinta išvada iki 2016 m. 

vasario 15 d. turi būti pateiktos Vidaus reikalų ministerijai, Posėdžio pirmininkas klausimą dėl 

pritarimo parengtoms miestų vietos plėtros strategijoms, siūlė įtraukti į kito posėdžio darbotvarkę. 

Tarybos nariai pritarė išsakytai Pirmininko nuomonei.  

NUTARTA. Klausimą dėl pritarimo parengtoms miestų vietos plėtros strategijoms įtraukti į 

artimiausio posėdžio darbotvarkę. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                           Metas Ražinskas 

 

 

Posėdžio sekretorė                           Kristina Jakavonienė 

 


