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

Pranešėjas – Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius Tarybos nariams priminė, kad 

Marijampolės regiono plėtros planas 2014–2020 metams (toliau – MRPP) buvo patvirtintas 

Marijampolės regiono plėtros tarybos 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr. 51/8S-46 „Dėl 

Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams patvirtinimo”. MRPP parengtas pagal 

Regionų plėtros planų rengimo metodiką (toliau – Metodika), patvirtintą Vidaus reikalų ministro 

2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1V-706 „Dėl regionų plėtros planų metodikos patvirtinimo“. 

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 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. 

E. Ulevičius informavo, kad atsižvelgiant į tai, kad 2015 m. spalio 7 d. LR Aplinkos ministro 

įsakymu Nr. D1-717 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 

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

renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 

patvirtinimo“ buvo patvirtintas priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 

renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ (toliau – Priemonės) projektų finansavimo 

sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) buvo parengtas MRPP pakeitimo projektas MRPP dalies 

„Priemonių planas“ priemonę 2.01.03.03. „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 

renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“: 

- papildant projektais Nr. 2.01.03.03.04 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir 

plėtra Marijampolės savivaldybėje“ ir Nr. 2.01.03.03.05 „Geriamojo vandens tiekimo nuotekų 

surinkimo tinklų įrengimas Vilkaviškio rajone“; 

- patikslinant projektų Nr. 2.01.03.03.01 „Vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros 

renovavimas ir plėtra Kazlų Rūdos savivaldybėje“, Nr. 2.01.03.03.02 „Vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šakių rajone“ ir Nr. 2.01.03.03.03 „Geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Kalvarijos savivaldybėje“ duomenis 

(projektų pavadinimai, stebėsenos rodiklių reikšmės, finansavimo dydžiai ir kt.).  

Skyriaus vedėjas priminė, kad vadovaujantis Metodikos 28 punkto reikalavimais, MRPP 

pakeitimo projektas buvo du kartu teiktas derinti Aplinkos ministerijai, tačiau dėl nepasiekiamų 

stebėsenos rodiklių reikšmių Marijampolės regione abu MRPP pakeitimo projektai nebuvo suderinti. 

Aplinkos ministerija 2016 m. sausio 15 d. raštu Nr. (1.5-1)-D8-351 informavo, kad numatoma keisti 

Priemonės Aprašą, jį papildant nuostata dėl proporcingo regionų lėšų kvotų mažinimo, kai 

nepasiekiami stebėsenos rodikliai. E. Ulevičius informavo, kad atsižvelgiant į rašte nurodytus 

reikalavimus ir atlikus skaičiavimus, buvo parengtas MRPP pakeitimo projektas, pakoreguojant 

MRPP dalies „Priemonių planas“ priemonės 2.01.03.03. „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektus, kuriuos regiono 

savivaldybių administracijos numato įgyvendinti pagal Priemonę. Įvertinus Priemonės Apraše 

nurodytas siektinas rodiklių reikšmes Marijampolės regionui bei palyginus jas su Marijampolės 

regiono savivaldybių planuojamomis pasiekti rodiklių reikšmėmis ir pagal tai pritaikius Aplinkos 

ministerijos siūlomus kvotų regionams mažinimo įkainius, MRPP papildymo projekte atitinkamai 

pakoreguoti Kalvarijos, Šakių rajono ir Vilkaviškio rajono savivaldybių projektų finansavimo 

šaltinių dydžiai. E. Ulevičius informavo, kad MRPP pakeitimo projektas 2016 m. sausio 25 d. buvo 

pateiktas derinti Aplinkos ministerijai. Aplinkos ministerija 2016 m. sausio 29 raštu Nr. (15-1)-D8-

701 informavo, kad derina pateiktą MRPP pakeitimo projektą bei pateikė pastabas (su aiškinamuoju 

raštu derinimo pažyma Nr. 5 buvo pateikta Tarybos nariams), į kurias atsižvelgiant MRPP pakeitimo 

projektas dar buvo pakoreguotas.  

Į Tarybą kreipėsi Vilkaviškio rajono savivaldybės atstovai, pateikdami raštą, kuriuo prašoma 

patikslinti projekto Nr. 2.01.03.03.05 „Geriamojo vandens tiekimo nuotekų surinkimo tinklų 

įrengimas Vilkaviškio rajone“ pavadinimą į „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

sistemų renovavimas ir plėtra Vilkaviškio rajono savivaldybėje“.  

Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius pristatydamas klausimą dėl MRPP pakeitimo, 

savivaldybių administracijų atstovams priminė, kad būtų kuo skubiau teikiama informacija apie 
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numatomus savivaldybėse vykdyti projektus pagal priemones Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo 

gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ ir Nr. 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų 

tvarkymas“. Jis akcentavo, kad kvietimai teikti projektinius pasiūlymus pagal šias priemones yra 

paskelbti, tačiau informacija, kuria turėtų būti papildytas MRPP, nepateikta. Taip pat, jis informavo, 

kad 2016 m. vasario 10 d. raštu Nr. 1D-875 (22) „Dėl regionų projektų įgyvendinimo“ Vidaus 

reikalų ministerija informavo Tarybą, kad artimiausiu metu teiks derinti priemonių Nr. 07.1.1-

CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ ir Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių 

atnaujinimas“ Aprašų pakeitimo projektus. Vienas iš planuojamų pakeitimų numato, kad jei per 

praėjusius ataskaitinius metus atitinkamas regionas neįvykdo priemonės Apraše regionui numatyto 

ES struktūrinių fondų lėšų, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys, plano, 

einamaisiais ataskaitiniais metais pateiktoms atitinkamo regiono projektų paraiškoms nebus taikoma 

Aprašo nuostata, numatanti, kad projektui bendrai finansuoti papildomai skiriama 2,5 procentinio 

punkto valstybės biudžeto lėšų, jei pareiškėjas pateikia projekto veiklai įgyvendinti reikalingą 

patvirtintą statinio techninį projektą ir statybą leidžiantį dokumentą. 

Atsižvelgiant į pateiktą informaciją, Marijampolės regiono plėtros tarybai teikiamas svarstyti 

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“.  

Tarybos nariai balsavo 10 „už“, patikslinant projekto Nr. 2.01.03.03.05 pavadinimą pagal 

posėdžio metu pateiktą prašymą. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-5 „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 Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams įgyvendinimo 

2015 metų ataskaitos.  

Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius informavo, kad vadovaujantis Regionų plėtros planų 

rengimo metodikos (toliau – Metodika), patvirtintos Vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. 

įsakymu Nr. 1V-706 „Dėl regionų plėtros planų metodikos patvirtinimo“, 29 punktu, buvo parengta 

Marijampolės regiono plėtros plano 2014-2020 metams įgyvendinimo 2015 metų ataskaita ir 2016 

m. sausio 29 d. pateikta Vidaus reikalų ministerijai. E. Ulevičius paaiškino, kad šiuo metu 

įgyvendinamų projektų nėra, todėl ataskaitoje nurodoma bendra informacija ir planuojamas lėšų 

poreikis. Jis akcentavo, kad vadovaujantis Metodikos nuostatomis, ši ataskaita turi būti pristatyta 

Tarybai. Klausimų ir pastabų ataskaitai Tarybos nariai nepateikė. 

3. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono integruotos teritorijos vystymo programos 

įgyvendinimo.  

Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius, pristatydamas klausimą, paaiškino, kad vadovaujantis 

Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių (toliau – Gairės), patvirtintų 

Vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V-480 „Dėl Integruotų teritorijų vystymo 

programų rengimo ir įgyvendinimo gairių patvirtinimo“ 29 punktu, savivaldybių administracijos iki 

vasario 1 d. parengė nustatytos formos programos įgyvendinimo ataskaitas, kurias pristatė savo 

savivaldybių taryboms ir pateikė Vidaus reikalų ministerijai, ministerijoms ir programos 

įgyvendinimo koordinavimo darbo grupei. Jis informavo, kad vadovaujantis Gairių 38 punktu, 

savivaldybių administracijų pateiktų programos įgyvendinimo ataskaitų pagrindu, Skyrius parengė 

apibendrintą informaciją apie regione vykdomos programos įgyvendinimą ir 2016 m. sausio 29 d. 

pateikė Vidaus reikalų ministerijai bei paskelbė interneto svetainėje www.lietuvosregionai.lt. 

Kadangi šiuo metu įgyvendinamų projektų nėra, programos įgyvendinimo ataskaitoje nurodoma 

bendra informacija ir planuojamas lėšų poreikis.   

Klausimų ir pastabų dėl Marijampolės regiono integruotos teritorijos vystymo programos 

įgyvendinimo Tarybos nariai nepateikė. 

4. SVARSTYTA. Informacija dėl atliekų tvarkymo. 

Tarybos pirmininkas M. Ražinskas informavo, kad vadovaujantis Informacijos apie 

regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, valstybiniame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės 

aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą atliekų tvarkymo srityje teikimo tvarkos aprašo, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-863 „Dėl 

informacijos apie regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, valstybiniame atliekų tvarkymo plane ir 

https://www.lietuvosregionai.lt/


4 

 

kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą atliekų tvarkymo srityje teikimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.2. punkto nuostatomis, Taryba kiekvienais kalendoriniais metais iki 

kovo 1 d. elektroniniu būdu turi pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai informaciją, gautą iš 

komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus. 2016 m. vasario 2 d. (2016 m. vasario 10 

d. buvo pateikta patikslinta informacija) Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras (toliau – 

MAATC) Tarybai pateikė raštą „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos informacijos apie atliekų 

tvarkymą“, kuriame pateikiama detali informacija apie atliekų tvarkymą Marijampolės regione.  

Išsamiau pakomentuoti pateiktą informaciją ir atsakyti į Tarybos nariams rūpimus klausimus 

Tarybos pirmininkas pakvietė MAATC direktorių A. Bagušinską. Jis pristatė privalomų vykdyti 

užduočių ir įsipareigojimų atliekų tvarkymo srityje rezultatus, pagrindines problemas ir numatomus 

vykdyti darbus ateityje. A. Bagušinskas apgailestavo, kad šiuo metu dar nepatvirtintas Aplinkos 

ministerijos priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo 

infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas), ir dėl to sudėtinga 

planuoti numatomo rengti visas regiono savivaldybes apimančio projekto veiklas. Tarybos narys V. 

Tumelis pasiteiravo, ar nebūtų tikslingiau ir operatyviau pasirengti kiekvienai savivaldybei 

individualų projektą pagal jos teritorijoje vyraujančias problemas atliekų tvarkymo srityje. Anot jo, 

Marijampolės savivaldybei aktualu – bioskaidžių atliekų surinkimas ir perdirbimas. V. Brazys, kaip 

Marijampolės savivaldybės administracijos meras, išsakė aiškią poziciją dėl projekto, kuriuo būtų 

sprendžiama ši problema, vykdymo. MAATC direktorius A. Bagušinskas pritarė V. Brazio 

nuomonei, tačiau akcentavo, kad be patvirtintame Apraše numatytų reikalavimų projektams, 

sudėtinga būtų apsispręsti dėl atskirų projektų ar vieno bendro projekto vykdymo. Taip pat jis 

priminė, kad MAATC šiuo metu neturi pilnos informacijos iš visų savivaldybių dėl jų poreikio dėl 

atliekų tvarkymo. Anot A. Bagušinsko, informacija galimo bendro projekto rengimui gauta tik iš 

Vilkaviškio ir Šakių rajonų savivaldybių administracijų. Vyko diskusija dėl projektų įgyvendinimo 

pagal priemonę Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo 

infrastruktūros plėtra“. Skyriaus vedėjas E. Ulevičius siūlė savivaldybėms ir MAATC planuoti 

galimas veiklas, tačiau galutinai apsispręsti, anot jo, bus galima tuomet, kai bus patvirtintas Aprašas. 

NUTARTA.  Pritarti  UAB  Marijampolės  apskrities  atliekų  tvarkymo  centro  pateiktos 

informacijos  apie  atliekų  tvarkymą  Marijampolės  regione  už  2015  m.  teikimui  Aplinkos  

apsaugos agentūrai. 

5. SVARSTYTA. Dėl Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos projekto atitikties regiono 

plėtros plano prioritetams, tikslams ir uždaviniams.  

Tarybos pirmininkas M. Ražinskas paaiškino, kad vadovaujantis Vietos plėtros strategijų 

atrankos ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. 

gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1V-992 „Dėl Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių 

patvirtinimo“, 5 ir 7 punktais, iki 2016 m. vasario 15 d. Miestų vietos veiklos grupės (toliau – Miestų 

VVG) Vidaus reikalų ministerijai turi pateikti vietos plėtros strategijas, parengtas vadovaujantis 

Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministro 2015 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 1V-36 „Dėl Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių 

patvirtinimo“. Jis akcentavo, kad vadovaujantis Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių 25.2 

papunkčiu, 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. 

Tarybos pirmininkas informavo, kad į Tarybą 2016 m. vasario 1 d. raštu Nr. IS-4 (toliau – 

Raštas) kreipėsi Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė, pateikdama Kalvarijos miesto vietos plėtros 

strategijos projektą.  

Pristatyti parengtą Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos projektą Tarybos pirmininkas 

pakvietė Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės pirmininkę Rūtą Kučinskienę. Ji pristatė parengtos 

strategijos tikslus, uždavinius, veiklas ir rezultatus. Tarybos narys V. Tumelis pasiteiravo pranešėjos, 

kaip tiksliai buvo identifikuotos vyraujančios problemos ir nustatytas projekto poreikis. R. 

Kučinskienė akcentavo, kad bendruomenės nariai aktyviai dalyvavo organizuotuose susitikimuose ir 

apklausose, todėl tikėtina, kad poreikis nustatytas tiksliai, atsižvelgus į išsakytas nuomones ir 

pateiktas problemas. 
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Atsižvelgiant į Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės pateiktame rašte išdėstytą ir pristatytą 

informaciją, siūloma pritarti parengtam sprendimo projektui „Dėl Kalvarijos miesto vietos plėtros 

strategijos projekto atitikties regiono plėtros plano prioritetams, tikslams ir uždaviniams“. 

Tarybos nariai bendru sutarimu pritarė pateiktam sprendimo projektui. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-6 „Dėl Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 

projekto atitikties regiono plėtros plano prioritetams, tikslams ir uždaviniams“. 

6. SVARSTYTA. Dėl Kazlų Rūdos miesto vietos plėtros strategijos projekto atitikties 

regiono plėtros plano prioritetams, tikslams ir uždaviniams.  

Tarybos pirmininkas M. Ražinskas pristatyti Kazlų Rūdos miesto vietos plėtros strategijos 

projektą pakvietė Kazlų Rūdos miesto vietos veiklos grupės vadovę Rasą Avietynienę. Ji informavo, 

kad parengtos Kazlų Rūdos miesto 2016–2023 metų vietos plėtros strategijos pagrindinis tikslas – 

didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos 

valdžios ryšius. Kazlų Rūdos miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija skirta visiems 

Kazlų Rūdos miesto gyventojams ir darbo santykiais susijusiais asmenimis. Vietos plėtros strategija 

parengta bendradarbiaujant su bendruomene, verslo ir vietos valdžios atstovais, organizuojant 

susitikimus bei vykdant gyventojų apklausą. Ji akcentavo, kad strategija atitinka regioninius 

prioritetus, tikslus bei uždavinius. 

Atsižvelgiant į Kazlų Rūdos miesto vietos veiklos grupės pristatytą informaciją, siūloma 

pritarti parengtam sprendimo projektui „Dėl Kazlų Rūdos miesto vietos plėtros strategijos projekto 

atitikties regiono plėtros plano prioritetams, tikslams ir uždaviniams“. 

Tarybos nariai bendru sutarimu pritarė pateiktam sprendimo projektui. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-7 „Dėl Kazlų Rūdos miesto vietos plėtros 

strategijos projekto atitikties regiono plėtros plano prioritetams, tikslams ir uždaviniams“. 

7. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės miesto vietos plėtros strategijos projekto atitikties 

regiono plėtros plano prioritetams, tikslams ir uždaviniams.  

Tarybos pirmininkas M. Ražinskas informavo, kad į Tarybą 2016 m. vasario 1 d. raštu Nr. 

02-01 (toliau – Raštas) kreipėsi Marijampolės miesto vietos veiklos grupė, pateikdama Marijampolės 

miesto vietos plėtros strategijos projektą.  

Plačiau pristatyti Marijampolės miesto vietos plėtros strategijos projektą Tarybos 

pirmininkas pakvietė Marijampolės miesto vietos veiklos grupės pirmininką Andrių Jasinskį. Jis 

akcentavo, kad Marijampolės miesto vietos plėtros strategijos projektas parengtas, išsiaiškinus 

pagrindinius poreikius ir problemas. Anot  pirmininko, vyko konstruktyvus darbas, buvo vykdomi 

bendruomenės narių susitikimai ir diskusijos. 

Atsižvelgiant į Marijampolės miesto vietos veiklos grupės pateiktame rašte išdėstytą 

informaciją ir pristatytą strategijos projektą, siūloma pritarti parengtam sprendimo projektui „Dėl 

Marijampolės miesto vietos plėtros strategijos projekto atitikties regiono plėtros plano prioritetams, 

tikslams ir uždaviniams“. 

Tarybos nariai bendru sutarimu pritarė pateiktam sprendimo projektui. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-8 „Dėl Marijampolės miesto vietos plėtros 

strategijos projekto atitikties regiono plėtros plano prioritetams, tikslams ir uždaviniams“. 

8. SVARSTYTA. Dėl Šakių miesto vietos plėtros strategijos projekto atitikties regiono 

plėtros plano prioritetams, tikslams ir uždaviniams.  

Tarybos pirmininkas M. Ražinskas informavo, kad į Tarybą 2016 m. vasario 1 d. raštu Nr. 07 

(toliau – Raštas) kreipėsi Šakių miesto vietos veiklos grupė, pateikdama Šakių miesto vietos plėtros 

strategijos projektą.  

Pristatyti Šakių miesto vietos plėtros strategijos projektą Tarybos pirmininkas pakvietė Šakių 

miesto vietos veiklos grupės pirmininkę Aistę Bakaitę. Pirmininkė pristatydama savo miesto vietos 

plėtros strategijos projektą, akcentavo, kad strategijos tikslai, uždaviniai ir veiklos panašūs į jau 

kolegų pristatytuose strategijų projektuose išdėstytus. Kaip pagrindinį strategijos skirtumą išskyrė 

didesnį pasirinktą bendrafinansavimo procento dydį, kad būtų galima gauti papildomus balus. J. 

Bertašius priminė, kad Šakių rajono savivaldybės administracija projekto bendrafinansavimui skirs 

tik 8 proc. lėšų, o kitą 8 proc. dalį Šakių miesto vietos veiklos grupė turės užsitikrinti savo jėgomis. 

Atsižvelgiant į Šakių miesto vietos veiklos grupės pateiktame rašte išdėstytą informaciją ir 

pristatytą strategijos projektą, siūloma pritarti parengtam sprendimo projektui „Dėl Šakių miesto 



6 

 

vietos plėtros strategijos projekto atitikties regiono plėtros plano prioritetams, tikslams ir 

uždaviniams“. 

Tarybos nariai bendru sutarimu pritarė pateiktam sprendimo projektui. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-9 „Dėl Šakių miesto vietos plėtros strategijos 

projekto atitikties regiono plėtros plano prioritetams, tikslams ir uždaviniams“. 

9. SVARSTYTA. Dėl Vilkaviškio miesto vietos plėtros strategijos projekto atitikties regiono 

plėtros plano prioritetams, tikslams ir uždaviniams.  

Tarybos pirmininkas M. Ražinskas informavo, kad į Tarybą 2016 m. vasario 1 d. raštu Nr. 1-

6 (toliau – Raštas) kreipėsi Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė, pateikdama Vilkaviškio miesto 

vietos plėtros strategijos projektą.  

Plačiau pristatyti Vilkaviškio miesto vietos plėtros strategijos projektą Tarybos pirmininkas 

pakvietė Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės pirmininkę Daivą Riklienę. Ji pristatė parengtos 

strategijos tikslus, uždavinius, veiklas ir rezultatus. Pirmininkė akcentavo, kad rengiant strategiją, 

buvo analizuojami bendruomenės poreikiai, vykdomi įvairūs susitikimai ir apklausos.  

Atsižvelgiant į Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės pateiktame rašte išdėstytą 

informaciją ir pristatytą strategijos projektą, siūloma pritarti parengtam sprendimo projektui „Dėl 

Vilkaviškio miesto vietos plėtros strategijos projekto atitikties regiono plėtros plano prioritetams, 

tikslams ir uždaviniams“. 

Tarybos nariai bendru sutarimu pritarė pateiktam sprendimo projektui. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-10 „Dėl Vilkaviškio miesto vietos plėtros 

strategijos projekto atitikties regiono plėtros plano prioritetams, tikslams ir uždaviniams“. 

10. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2010 m. laikotarpio bei 2011–

2013 m. laikotarpio sąrašų priemonei „Teritorijų planavimas“ patikslinimo. 

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

(toliau – VRM) 2015 m. rugsėjo 22 d. raštu Nr. 1D-7677(22) kreipėsi į regionų plėtros tarybas 

prašydama patikslinti regiono projektų sąrašus pagal kiekvieną baigiamą įgyvendinti 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 VRM ir už kiekvieną priemonę atsakingą ministeriją apie baigtus įgyvendinti 

projektus ir sutaupytų lėšų planuojamą panaudojimą. Ji akcentavo, kad vadovaujantis ES 

struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje (toliau – SFMIS) 

pateiktais duomenimis, šiuo metu Marijampolės regione projektai baigti įgyvendinti pagal visas 16 

regione vykdytų Veiksmų programų priemonių (toliau – Priemonės). Pagal 15 Priemonių projektai 

buvo baigti įgyvendinti ir šių Priemonių regiono projektų sąrašai Marijampolės regiono plėtros 

tarybos sprendimais jau buvo patikslinti pagal baigtiems projektams išmokėtas lėšas. Apie šiose 

priemonėse sutaupytas lėšas, patikslinus sąrašus, ministerijos buvo informuotos raštu.  

Skyriaus vyr. specialistė A. Norutė paaiškino, kad atsižvelgiant į pateiktą informaciją ir į tai, 

kad 2016 m. vasario mėnesį buvo baigti įgyvendinti projektai pagal priemonę VP1-4.2-VRM-04-R 

„Teritorijų planavimas“, turi būti patikslinti 2007–2010 m. laikotarpio bei 2011–2013 m. laikotarpio 

sąrašai pagal baigtiems projektams išmokėtas lėšas. Todėl parengti ir teikiami svarstyti sprendimų 

projektai dėl 2007–2010 m. laikotarpio bei 2011–2013 m. laikotarpio sąrašų patikslinimo: sprendimo 

projektas „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. TS-2 „Dėl 

Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų 

planavimas“, 2007–2010 m. laikotarpio sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“ ir sprendimo projektas „Dėl 

Marijampolės regiono plėtros tarybos 2010 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl 

Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų 

planavimas“, 2011–2013 m. laikotarpio sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Tarybos nariai bendru sutarimu pritarė pateiktiems sprendimo projektams. 

NUTARTA. Priimti sprendimus: 

1.  Sprendimą Nr. 51/8S-11 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m. kovo 24 d. 

sprendimo Nr. TS-2 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal priemonę VP1-4.2-

VRM-04-R „Teritorijų planavimas“, 2007–2010 m. laikotarpio sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“; 
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2. Sprendimą Nr. 51/8S-12 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2010 m. birželio 28 d. 

sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal priemonę VP1-4.2-

VRM-04-R „Teritorijų planavimas“, 2011–2013 m. laikotarpio sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

3. 11. 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“ įgyvendinimui numatytų lėšų perskirstymo tarp regionų ir sumažinimo 

Marijampolės regionui. 

Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas informavo, kad į Tarybos posėdį pakviesti Švietimo 

ir mokslo ministerijos atstovai. Paaiškinti, dėl kokių priežasčių buvo perskirstytos tarp regionų ir 

sumažintos Marijampolės regionui priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ įgyvendinimui numatytos lėšos, jis pakvietė 

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorių 

Aidą Aldakauską. Atsakydamas į posėdžio klausimą, A. Aldakauskas paaiškino, kad numatomų 

skirti priemonės įgyvendinimui Marijampolės regione lėšų suma sumažėjo dėl techninių skaičiavimo 

klaidų. Tarybos narys V. Tumelis pasiteiravo, kada galima tikėtis kitų Švietimo ir mokslo 

ministerijos priemonių patvirtintų Aprašų. A. Aldakauskas informavo, kad priemonės Nr. 09.1.3-

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

pateiktas derinti Vidaus reikalų ministerijai, o priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo 

švietimo infrastruktūros tobulinimas“ specialieji atrankos kriterijai pateikti derinti Stebėsenos 

komitetui. 

12. SVARSTYTA. Dėl „STEAM atviros prieigos centrų įkūrimo“ pagal 2014-2020 m. 

priemonę Nr. 01.1.1-CPVA-V-701 „MTEPI infrastruktūros plėtra ir integracija į Europines 

infrastruktūras“ . 

Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas klausimą pristatyti pakvietė Švietimo ir mokslo 

ministerijos (toliau – Ministerija) atstovę Jurgitą Nemanienę. Pranešėja informavo, kad Ministerija, 

įgyvendindama 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioritetą 

„Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ suplanavo priemonę Nr. 01.1.1-

CPVA-V-701 „MTEPI infrastruktūros plėtra ir integracija į Europines infrastruktūras“, kurios veikla 

„Mokiniams pritaikytų gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir 

eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrų sukūrimas“, skirta investicijoms į STEAM atviros 

prieigos centrų infrastruktūros sukūrimą 10 Lietuvos apskričių centrų. Ministerijos atstovė J. 

Nemanienė paaiškino, kad steigiant STEAM atviros prieigos centrus, planuojama pasitelkti 

savivaldybes, mokslo ir studijų bei verslo institucijas. Tarybos nariai V. Tumelis ir V. Brazys 

pasiteiravo, kaip bus išlaikoma sukurta infrastruktūra. Ministerijos atstovė teigė, kad dalį lėšų 

užtikrins Ministerija, tačiau savivaldybės taip pat turėtų prisiimti dalį įsipareigojimų. 

13. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas Tarybos narius informavo, kad 2016 m. sausio 21 d. 

jis dalyvavo Susisiekimo ministerijos organizuotame pasitarime, kurio metu buvo aptartos 2014-

2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto 4.5.1. uždavinio 

„Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido 

išmetimus“ priemonių remtinos veiklos (darnaus judumo planai ir įgyvendinimas, Elektromobilių 

įkrovimo stotelių tinklo kūrimas savivaldybėse, Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra, 

Miestų viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas (5 didieji miestai), Vietinio susisiekimo 

viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas (regionai) ir pagal jas planuojami įgyvendinti 

projektai. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                           Metas Ražinskas 
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