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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 plėtros plano 2014–2020 metams pakeitimo 

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

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

plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo 

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

Nr. 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo 

4. Dėl Vidaus reikalų ministro 2016 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1V-375 patvirtintų  

Regiono plėtros tarybos pavyzdinių nuostatų ir regiono plėtros tarybos pavyzdinio darbo reglamento 

5. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos atstovų kandidatūrų teikimo Europos Tarybos 

vietos ir regionų valdžių kongreso delegacijos atnaujinimui 

6. Dėl kvietimo teikti projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo pagal 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 05.2.1-

APVA-R-008 „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra“ 

7. Dėl priemonės Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ projektų įgyvendinimo 

8. Kiti klausimai 

 

Posėdyje dalyvavo 10 Tarybos narių. Kvorumas yra. 

Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas supažindino su posėdžio darbotvarkės projektu. 

Už pasiūlytą darbotvarkę Tarybos nariai balsavo bendru sutarimu. 

 

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

Pranešėjas – Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius 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 
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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 patvirtintus priemonių 05.2.1-APVA-R-008 

„Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“, 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio 

apsauga“, 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ ir 05.4.1-CPVA-R-302 

„Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašus, buvo 

parengtas MRPP pakeitimo projektas, MRPP dalį „Priemonių planas“ papildant 4 priemonėmis: 

2.01.03.02. „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra“, 2.01.03.04. 

„Kraštovaizdžio apsauga“, 2.02.02.01. „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“, 1.02.01.01. 

„Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“. Taip pat, Kalvarijos savivaldybės 

administracijos prašymu, MRPP dalyje „Priemonių planas“ esantis priemonės 2.01.03.03. 

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

tobulinimas“ projektas 2.01.03.03.03. „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 

renovavimas ir plėtra Kalvarijos savivaldybėje“ papildomas 07 veikla „Vandentvarka (naujų tinklų 

įrengimas)“. 

E. Ulevičius akcentavo, kad MRPP pakeitimo projektai pagal anksčiau išvardintas priemones 

ir jose atliktus keitimus buvo suderinti su atitinkamomis ministerijomis, t. y. Aplinkos ministerija, 

Vidaus reikalų ministerija ir Kultūros ministerija. Į pateiktas ministerijų pastabas buvo atsižvelgta.  

Atsižvelgiant į pateiktą informaciją, 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“ pateiktą sprendimo projektą, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-19 „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 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

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

sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo. 

Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius informavo, kad Skyrius 2015 m. spalio 23 d. raštu Nr. 

51/8D-37 Marijampolės regiono savivaldybių administracijoms išsiuntė kvietimą (2016 m. vasario 

19 d. raštu Nr. 51/8D-22 buvo išsiųstas atnaujintas kvietimas) teikti projektinius pasiūlymus dėl 

regiono projektų įgyvendinimo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie 

klimato kaitos“ priemonę 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ (toliau – Priemonė).  

Tarybai buvo pateikti penki projektiniai pasiūlymai. Sekretoriatas, vadovaudamasis Iš 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos 

aprašo (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. 

gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893, 7 punktu 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 pateiktų projektinių pasiūlymų dėl regiono projektų įgyvendinimo 

vertinimą. Vertinimo metu nustatyta, kad visi projektiniai pasiūlymai atitinka visus nustatytus 

reikalavimus ir gali būti įtraukiami į regiono projektų sąrašą. 

Atsižvelgiant į tai, buvo parengtas sprendimo projektas „Dėl 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus 

naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ iš 
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ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo 

patvirtinimo“.  

Tarybos narys Kalvarijos savivaldybės meras Vincas Plikaitis pasiteiravo, kodėl taip ilgai 

užtrunka šios Priemonės projektų vertinimo procedūros, ir projektų įgyvendinimą, kaip buvo 

numatyta, 2016 metais nebus įmanoma pradėti. Skyriaus vedėjas E. Ulevičius paaiškino, kad 

projektų vertinimas vyko juos tikslinant po 4-5 kartus. Skyriaus vyr. specialistė Agnė Norutė 

patikslino, kad paraiškų pateikimo terminą kiekviena savivaldybės administracija turėjo galimybę 

nusimatyti projektiniame pasiūlyme individualiai (atsižvelgiant į dokumentų, kuriuos privalės 

pateikti kartu su paraiška įgyvendinančiajai institucijai, parengtumą, finansavimo galimybes ir kt.). 

Ji priminė, kad projektų vykdytojai paraiškas gali pateikti ir anksčiau numatyto termino, todėl 

projektai gali būti pradėti įgyvendinti ir 2016 metais. 

Tarybos nariai balsavo 10 „už“ pateiktą sprendimo projektą, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-20 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir 

prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ iš ES struktūrinių 

fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“. 

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

programos priemonės Nr. 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ iš ES 

struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo 

patvirtinimo. 

Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius, pristatydamas klausimą, paaiškino, kad Skyrius 2015 m. 

gruodžio 22 d. raštu Nr. 51/8D-57 Marijampolės regiono savivaldybių administracijoms išsiuntė 

kvietimą (2016 m. balandžio 12 d. raštu Nr. 51/8D-54 buvo išsiųstas atnaujintas kvietimas) teikti 

projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo pagal 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus 

naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų 

sistemų tvarkymas“ (toliau – Priemonė). Jis akcentavo, kad Priemonės projektų finansavimo sąlygų 

aprašo (toliau – PFSA), patvirtinto Aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. D1-882, 10 

ir 33 punktai nustato, kad Priemonės tikslas – miestuose per 20 000 gyventojų sumažinti užtvindymo 

paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai bei ekonomikai (projekte numatytos 

veiklos turi būti įgyvendinamos mieste, kuriame 20 000 ir daugiau gyventojų). Priemonės aprašo 13 

punktas nustato, kad vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką. Atsižvelgiant į PFSA nuostatas, 

Tarybai buvo pateiktas 1 projektinis pasiūlymas dėl regiono projektų įgyvendinimo pagal šią 

Priemonę. Vertinimo metu nustatyta, kad projektinis pasiūlymas atitinka visus nustatytus 

reikalavimus ir gali būti įtraukiamas į regiono projektų sąrašą. 

Atsižvelgiant į tai, buvo parengtas sprendimo projektas „Dėl 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus 

naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių 

nuotekų sistemų tvarkymas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės 

regiono projektų sąrašo patvirtinimo“. Klausimų dėl Priemonės regiono projektų sąrašo patvirtinimo 

Tarybos nariai nepateikė. 

Tarybos nariai balsavo 10 „už“ pateiktą sprendimo projektą, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-21 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir 

prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų 

tvarkymas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų 

sąrašo patvirtinimo“. 

4. SVARSTYTA. Dėl Vidaus reikalų ministro 2016 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1V-375 

patvirtintų Regiono plėtros tarybos pavyzdinių nuostatų ir regiono plėtros tarybos pavyzdinio darbo 

reglamento. 

Tarybos pirmininkas M. Ražinskas informavo, kad 2016 m. gegužės 19 d. Vidaus reikalų 

ministro įsakymu Nr. 1V-375 „Dėl Regiono plėtros tarybos pavyzdinių nuostatų ir regiono plėtros 

tarybos pavyzdinio darbo reglamento patvirtinimo“ buvo patvirtinti pavyzdiniai regiono plėtros 

tarybos pavyzdiniai nuostatai ir darbo reglamentas. Jis paaiškino, kad pristatyti pavyzdinių 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/64d0f1101d9b11e69446a4bedc730fe6
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dokumentų nuostatas į posėdį buvo kviesti Vidaus reikalų ministerijos atstovai, tačiau jie neatvyko. 

Tarybos pirmininkas M. Ražinskas akcentavo, kad Tarybos nariai turėtų atsakingai peržiūrėti 

dokumentuose numatytas Tarybos funkcijas ir atsakomybes, kad būtų galima kuo skubiau patvirtinti 

naujus Tarybos nuostatus ir darbo reglamentą. Tarybos pirmininkas atkreipė dėmesį, kad 

pavyzdiniuose dokumentuose nėra numatyta tarybos narių darbo apmokėjimo galimybė, transporto ir 

kanceliarinių išlaidų kompensavimas. Jis pasiūlė sudaryti darbo grupę iš savivaldybių 

administracijose dirbančių teisininkų, kurie galėtų kompetentingai pareikšti nuomonę ir pateikti 

pastabas dėl siūlomų tvirtinti dokumentų. Tarybos narys Šakių rajono savivaldybės meras Juozas 

Bertašius pritarė Tarybos pirmininko siūlymui, kad šie dokumentai turėtų būti peržiūrėti 

savivaldybių teisininkų. Kazlų Rūdos savivaldybės meras Vytautas Kanevičius, pritardamas 

pasisakiusiųjų nuomonei, teigė, kad nereikėtų Tarybos veiklą reglamentuojančius dokumentus 

tvirtinti skubotai, nes pagal patvirtintuose dokumentuose numatytas nuostatas reikės Tarybai dirbti. 

Kalvarijos savivaldybės meras – Vincas Plikaitis siūlė kreiptis į Lietuvos savivaldybių asociaciją, 

kadangi šis klausimas aktualus ir turėtų būti sprendžiamas visos šalies mastu. Vilkaviškio rajono 

savivaldybės meras Algirdas Neiberka taip pat pritarė siūlymui sudaryti darbo grupę dėl svarstomų 

dokumentų peržiūrėjimo ir akcentavo, kad pirmiausiai šis klausimas turėtų būti sprendžiamas 

savivaldybių lygiu. 

NUTARTA. Sudaryti darbo grupę iš Marijampolės regiono savivaldybių administracijų 

deleguotų teisininkų, kurie peržiūrėtų pavyzdinius regiono plėtros tarybos nuostatus ir darbo 

reglamentą ir pareikštų savo nuomonę bei pastabas. 

5. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos atstovų kandidatūrų teikimo 

Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongreso delegacijos atnaujinimui. 

Tarybos pirmininkas M. Ražinskas informavo, kad Lietuvos savivaldybių asociacija (toliau – 

LSA) 2016 m. gegužės 5 d. raštu Nr. (5)-SD-333 „Dėl Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių 

kongreso delegacijos atnaujinimo“ (toliau – Raštas) kreipėsi į regionų plėtros tarybas dėl Europos 

Tarybos vietos ir regionų valdžių kongreso (toliau – ET VRVK) delegacijos sudėties atnaujinimo. 

Atsižvelgiant į Rašte išdėstytą prašymą kiekvienai regiono plėtros tarybai pateikti 5 galimas 

kandidatūras į ET VRVK, Tarybos pirmininkas 2016 m. gegužės 18 d. raštu Nr. 51/8D-80 kreipėsi į 

MRPT narius, einančius savivaldybių merų pareigas, kviesdamas iki birželio 1 d. raštu pateikti 

savivaldybės atstovų kandidatūras (po vieną kandidatą į Vietos valdžios rūmus ir į Regionų rūmus), 

nurodant jų partiškumą ir pridedant teikiamų kandidatų gyvenimo aprašymus (CV). Tarybos 

pirmininkas informavo, kad iki 2016 m. birželio 1 d. MRPT buvo pateiktos 3 atstovų kandidatūros 

nuo 3 savivaldybių: Vilkaviškio rajono savivaldybės mero Algirdo Neiberkos (Lietuvos 

socialdemokratų partijos atstovas) kandidatūra, Kazlų Rūdos savivaldybės mero pavaduotojo Justino 

Kazlos (Lietuvos socialdemokratų partijos atstovas) kandidatūra ir Marijampolės savivaldybės 

tarybos nario Meto Ražinsko (Darbo partijos atstovas) kandidatūra. Kalvarijos ir Šakių rajono 

savivaldybės atstovų kandidatūrų neteikė. 

Tarybos narys Vilkaviškio rajono savivaldybės meras A. Neiberka pareiškė, kad šio 

klausimo svarstymas yra neaktualus, kadangi kandidatūros LSA turėjo būti pateiktos iki birželio 14 

d. Jis, kaip LSA valdybos narys, informavo, kad birželio 21 d. vykusiame LSA valdybos posėdyje 

jau buvo patvirtinti kandidatai į ET VRVK. Tarybos narys A. Neiberka išreiškė nepasitenkinimą, 

kodėl Marijampolės regiono savivaldybių siūlomos kandidatūros nebuvo apsvarstytos iki LSA 

nurodyto termino. Tarybos pirmininkas M. Ražinskas teigė, kad Tarybos posėdžiai po LSA rašto 

gavimo nebuvo rengiami nesusidarius pakankamai svarstytinų klausimų, o dėl vieno klausimo 

kviesti Tarybos posėdį buvo atsisakyta, įvertinant Tarybos narių užimtumą. Skyriaus vedėjas 

Evaldas Ulevičius paaiškino, kad LSA buvo informuota, kad klausimas dėl atstovų kandidatūrų 

svarstymo įtrauktas į Tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 28 d., darbotvarkę, tačiau prieštaravimų 

nebuvo gauta. Tarybos nariai pasiūlė, kad, esant nustatytiems klausimų svarstymo terminams, 

Tarybos posėdžius rengti nepriklausomai nuo svarstomų klausimų kiekio. 

Kadangi terminas kandidatūrų pateikimui į ET VRVK pasibaigęs, Tarybos nariai bendru 

sutarimu nusprendė šio klausimo nesvarstyti ir sprendimo nepriimti. 

6. SVARSTYTA. Dėl kvietimo teikti projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų 

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

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

plėtra“. 
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Tarybos pirmininkas M. Ražinskas informavo, kad 2016 m. gegužės 25 d. buvo gautas Kazlų 

Rūdos savivaldybės mero raštas „Dėl klausimo įtraukimo į tarybos posėdžio darbotvarkę“ (toliau – 

Raštas), kuriuo buvo prašoma įtraukti šį klausimą į darbotvarkę, kad UAB Marijampolės apskrities 

atliekų tvarkymo centro (toliau – MAATC) atstovai atsakytų, kaip toliau bus vystoma regioninė 

komunalinių atliekų sistema, į kokias veiklas turėtų būti planuojamos investuoti gaunamos lėšos ir ar 

bus pasiektas nustatytas projekto rodiklis. 

Išsamiau pakomentuoti esamą situaciją ir atsakyti į Kazlų Rūdos savivaldybės mero rašte 

pateiktus klausimus Tarybos pirmininkas pakvietė MAATC direktorių A. Bagušinską.  

A. Bagušinskas paaiškino, kad rengiamas bendras projektas pagal priemonę Nr. 05.2.1-

APVA-R-008 „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra“ (toliau – 

Priemonė), kurio vykdytoju bus MAATC. Atsakydamas į Rašte pateiktą klausimą dėl regioninės 

komunalinių atliekų sistemos vystymo, jis pabrėžė, kad kiekvienos savivaldybės regioninės 

komunalinių atliekų sistemos vystymo kryptys yra numatytos savivaldybių atliekų tvarkymo 

planuose. MAATC direktorius A. Bagušinskas akcentavo, kad MAATC, kaip atliekų tvarkymo 

administratorius, neprisiima koordinatoriaus vaidmens, nurodant savivaldybėms į kokias veiklas 

turėtų būti investuotos gaunamos lėšos. Jis informavo, kad MAATC buvo sudaryta koordinacinė 

projekto rengimo grupė, kuri organizavo savivaldybių atstovų susitikimus dėl poreikio pateikimo 

bendram projekto vykdymui. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorius Valdas Kazlas 

siūlė sudaryti darbo grupę iš savivaldybių atsakingų asmenų, kad būtų atsakingai parengtas bendras 

projektas. Tarybos pirmininkas paaiškino, kad MAATC turi valdybą, kurią atstovauja savivaldybių 

deleguoti asmenys, todėl kurti darbo grupę nėra tikslinga. MAATC direktorius A. Bagušinskas 

iškėlė svarbų klausimą dėl projektinio pasiūlymo pateikimo. Jis akcentavo, kad vadovaujantis 

Priemonės finansavimo sąlygų aprašo (toliau – PFSA) 41 punktu, projektinį pasiūlymą regiono 

plėtros tarybai teikia savivaldybių vykdomosios institucijos. Kadangi rengiamas bendras MAATC ir 

5 regiono savivaldybių administracijų projektas, Taryba turėtų nuspręsti, kuri savivaldybės 

administracija prisiims atsakomybę teikti projektinį pasiūlymą. Tarybos narys A. Neiberka pasiūlė 

Marijampolės savivaldybės administraciją, kaip didžiausią regiono savivaldybę, pateikti Tarybai 

parengtą projektinį pasiūlymą. Kadangi Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas Povilas Isoda 

siūlymui neprieštaravo, visi Tarybos nariai pritarė, kad pagrindiniu projekto partneriu taptų ir 

Tarybai pateiktų parengtą projektinį pasiūlymą Marijampolės savivaldybės administracija. 

Kalvarijos savivaldybės administracijos atstovė Vida Tumelienė teiravosi dėl savivaldybių, 

dalyvaujančių bendrame projekte, bendrafinansavimo. MAATC direktorius A. Bagušinskas 

paaiškino, kad bendrafinansavimui reikalingą lėšų sumą užtikrins projekto vykdytojas – MAATC. 

NUTARTA:  

1. Marijampolės regiono bendro visų savivaldybių projekto pareiškėjas pagal priemonę Nr. 

05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra“ – UAB 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras. 

2. Marijampolės regiono projekto projektinį pasiūlymą pagal priemonę Nr. 05.2.1-APVA-R-

008 „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra“ Marijampolės regiono 

plėtros tarybai teiks Marijampolės savivaldybės administracija.  

3. Projekto įgyvendinimui reikalingą bendrafinansavimo lėšų sumą užtikrina projekto 

pareiškėjas UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras. 

7. SVARSTYTA. Dėl priemonės Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ projektų 

įgyvendinimo. 

Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius paaiškino, kad savivaldybių administracijoms kyla daug 

klausimų dėl priemonės Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ (toliau – Priemonė) 

projektų įgyvendinimo. Peržiūrėjus priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašą (toliau – PFSA), 

nėra aiškus stebėsenos rodiklių reikšmių apskaičiavimas, veiklų įgyvendinimo galimybės, saugų 

eismą gerinančių ir aplinkosaugos priemonių sąvokos. Todėl atsakyti į visus rūpimus klausimus į 

posėdį buvo kviesti Susisiekimo ministerijos (toliau – Ministerija) atstovai, tačiau jie neatvyko. 

Kadangi Ministerijos atstovai posėdyje nedalyvavo, Tarybos nariai nutarė rūpimus klausimus 

Ministerijai pateikti Tarybos raštu. 

NUTARTA. Savivaldybių administracijos, kurioms kyla klausimų dėl priemonės Nr. 06.2.1-

TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ PFSA taikymo, elektroniniu paštu Skyriui pateikia 
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suformuluotus klausimus, kurie bus Tarybos raštu išsiųsti Ministerijai, prašant pateikti išaiškinimą 

dėl PFSA nuostatų.  

8. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Tarybos pirmininkas M. Ražinskas pakvietė Tarybos narius pasisakyti rūpimais klausimais.  

MAATC direktorius A. Bagušinskas informavo visus susirinkusius, kad 2016 m. birželio 27 

d. nutraukta sutartis su paslaugos teikėju dėl gamyklos eksploatavimo, todėl artimiausiu metu skubos 

tvarka bus šaukiamas valdybos posėdis dėl MAATC struktūros pasikeitimo aptarimo. 

VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuro direktorius Gintaras Skamaročius informavo, 

kad buvo bandoma parengti bendrą Marijampolės regiono savivaldybių projektą pagal priemonę Nr. 

05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės 

infrastruktūros plėtra“, tačiau nei viena savivaldybės administracija nenorėjo tapti pagrindiniu 

partneriu, teikiančiu projektinį pasiūlymą. Jis akcentavo, kad 2016 m. birželio 29 d. yra paskutinis 

terminas projektinio pasiūlymo regiono plėtros tarybai pateikimui. Gintaras Skamaročius teiravosi, 

ar būtų galimybė nukelti projektinio pasiūlymo terminą 2 mėnesiams, kad būtų galima parengti 

bendrą projektą. Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius paaiškino, kad 2016 m. gegužės 26 d. 

vykusiame darbo grupės, koordinuojančios Marijampolės regiono projektų planavimą, posėdyje 

buvo diskutuota dėl šios priemonės įgyvendinimo. Taip pat 2016 m. birželio 14 d., savivaldybėms 

buvo išsiųstas raštas, kuriuo paprašyta iki 2016 m. birželio 20 d. pateikti informaciją, nurodant 

savivaldybės planuojamus įgyvendinti projektus pagal šią Priemonę Marijampolės regiono plėtros 

plano 2014-2020 metams papildymui. Jis akcentavo, kad pagal gautus raštus, nei viena savivaldybės 

administracija neišreiškė noro įgyvendinti projektus pagal šią Priemonę. Tarybos posėdžio metu 

Tarybos nariai – Kalvarijos savivaldybės meras Vincas Plikaitis, Šakių rajono savivaldybės meras 

Juozas Betašius ir Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka pareiškė, kad 

savivaldybėse nėra poreikio tokio projekto įgyvendinimu. Marijampolės savivaldybės mero 

pavaduotojas Povilas Isoda informavo, kad jų nuomonė neteikti pagal šią Priemonę projekto, buvo 

pateikta raštu. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorius Valdas Kazlas teigė, kad 

savivaldybė dalyvautų tokiame projekte tik kaip partneris, bet ne kaip pagrindinis projekto 

vykdytojas. Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas Tarybos narius informavo, kad 2016 m. birželio 

9 d. jis dalyvavo Vidaus reikalų ministerijos Birštone organizuotame renginyje „2014-2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonių įgyvendinimo Kauno ir 

Marijampolės regionuose paspartinimo galimybės“, kurio metu buvo aptartos projektų, 

įgyvendinamų pagal atskirų ministerijų priemones, galimybės, išsakytos kylančios problemos. Taip 

pat informavo, kad 2016 m. birželio 17 d. dalyvavo Vilniuje Finansų ministerijos organizuotame 

susitikime dėl teisės aktų, reglamentuojančių 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos administravimą ir finansavimą pakeitimo. Taryba dėl Tarybos pirmininko 

dalyvavimo nurodytuose renginiuose prieštaravimų neturėjo. 

Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas informavo, kad kitas Tarybos posėdis bus 

organizuojamas pagal poreikį Šakių rajono savivaldybėje. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                           Metas Ražinskas 

 

 

Posėdžio sekretorė                            Kristina Jakavonienė 


