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DARBOTVARKĖ: 

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

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

Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ 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. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ iš ES struktūrinių 

fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo 

4. Dėl atstovo delegavimo į Trišalę komisiją prie Marijampolės teritorinės darbo biržos 

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

Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo 

6. 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 pakeitimo 

7. 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 pakeitimo 

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

atsakingų už bendradarbiavimą su institucijomis auditų metu, skyrimo 

9. Informacija dėl Marijampolės regiono atliekų tvarkymo plano 2014-2020 metams 

pagrindinių tikslų įgyvendinimo 

10. Informacija dėl Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos 

11. Kiti klausimai 

 

Posėdyje dalyvavo 7 Tarybos nariai. Kvorumas yra. 

Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas supažindino su posėdžio darbotvarkės projektu. Jis 

paaiškino, kad į darbotvarkę yra įtraukti 5 papildomi klausimai.  

Už pasiūlytą darbotvarkę 7 Tarybos nariai balsavo „už“ , 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 
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1. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams pakeitimo.  

Pranešėjas – Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius informavo, kad 2016 m. lapkričio 10 d. 

buvo gautas Marijampolės savivaldybės administracijos raštas „Dėl projekto paraiškos pateikimo 

termino“, kuriuo prašoma nukelti projekto „Marijampoles savivaldybes Kauno gatves dalies ir 

Kempingo gatves rekonstrukcija“ paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai, finansavimo 

sutarties sudarymo ir projekto užbaigimo terminus. Atsižvelgiant į rašte išdėstytas terminų nukėlimo 

priežastis, parengtas Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams (toliau – Planas) 

pakeitimo projektas, Plano dalies „Priemonių planas“ 1–2 ir 6–7 lentelėse, atliekant žemiau 

nurodytus pakeitimus: 

- paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminą - iš „2017/09“ pakeičiant į 

„2017/10“; 

- finansavimo sutarties sudarymo terminą – iš „2017/09“ pakeičiant į „2018/01“; 

- projekto užbaigimo terminą – iš „2018“ pakeičiant į „2019“. 

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją, buvo parengtas 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 pirmininkas M. Ražinskas kvietė Tarybos narius balsuoti dėl Marijampolės regiono 

plėtros plano 2014-2020 metams pakeitimo. 

Tarybos nariai balsavo 7 „už“ pateiktą sprendimo projektą, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-33 „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. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo. 

Pranešėjas – Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius informavo, kad Skyrius 2016 m. gegužės 11 

d. raštu Nr. 51/8D-73 Marijampolės regiono savivaldybių administracijoms išsiuntė kvietimą teikti 

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

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų 

infrastruktūros plėtra“ priemonę Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ (toliau – 

Priemonė). Buvo pateikti 7 projektiniai pasiūlymai dėl regiono projektų įgyvendinimo pagal 

Priemonę. Skyrius, 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, baigė 3 projektinių pasiūlymų 

dėl regiono projektų įgyvendinimo vertinimą. Vertinimo metu nustatyta, kad šie projektiniai 

pasiūlymai atitinka visus nustatytus reikalavimus ir gali būti įtraukiami į regiono projektų sąrašą. 

Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius akcentavo, kad vadovaujantis Tvarkos aprašo 14 punktu, 

regiono projektų sąrašas gali būti sudaromas kaupiamuoju būdu, t. y. regiono projektų sąrašas gali 

būti sudaromas ne visam pagal priemonę skirtam ES fondų lėšų regiono limitui iš karto, o dalimis, 

atsižvelgiant į projektų parengtumą. Atsižvelgiant į tai, kad 3 projektiniai pasiūlymai yra įvertinti 

kaip atitinkantys visus keliamus reikalavimus, siūloma sudaryti priemonės 06.2.1-TID-R-511 

„Vietinių kelių vystymas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės 

regiono projektų sąrašą kaupiamuoju būdu. 

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

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų 

infrastruktūros plėtra“ priemonės 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ iš ES struktūrinių 

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

Tarybos nariai balsavo 7 „už“ pateiktą sprendimo projektą, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-34 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros 
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plėtra“ priemonės 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“. 

Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius, vadovaudamasis Vidaus procedūrų aprašo 36 punkto 

nuostatomis, Tarybos nariams pristatė siūlymą Tarybai iš anksto raštu įgyvendinančiajai institucijai 

pritarti arba nepritarti įgyvendinant regiono projektus sutaupytų lėšų panaudojimui ir papildomam 

regiono projektų finansavimui nustatytais atvejais. Taryba bendru sutarimu nusprendė kiekvieną 

atvejį dėl sutaupytų lėšų panaudojimo ir papildomo regiono projektų finansavimo svarstyti atskirai 

kiekvienu konkrečiu atveju. 

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

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

iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo 

patvirtinimo. 

Pranešėjas – Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius informavo, kad Skyrius 2016 m. vasario 25 

d. raštu Nr. 51/8D-28 Marijampolės regiono savivaldybių administracijoms išsiuntė kvietimą teikti 

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

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo 

darbo rinkoje skatinimas“ priemonę 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros 

infrastruktūrą“ (toliau – Priemonė).  

Pagal šią Priemonę buvo pateikti du projektiniai pasiūlymai. Vadovaujantis Tvarkos aprašo 7 

punktu ir Vidaus procedūrų aprašu, buvo atliktas pateiktų projektinių pasiūlymų dėl regiono projektų 

įgyvendinimo vertinimas. Vertinimo metu nustatyta, kad pateikti 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 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo 

darbo rinkoje skatinimas“ priemonės 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros 

infrastruktūrą“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono 

projektų sąrašo patvirtinimo“. 

Tarybos nariai balsavo 7 „už“ pateiktą sprendimo projektą, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-35 „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-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ iš 

ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo 

patvirtinimo“. 

Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius, vadovaudamasis Vidaus procedūrų aprašo 36 punkto 

nuostatomis, Tarybos nariams pristatė siūlymą Tarybai iš anksto raštu įgyvendinančiajai institucijai 

pritarti arba nepritarti įgyvendinant regiono projektus sutaupytų lėšų panaudojimui ir papildomam 

regiono projektų finansavimui nustatytais atvejais. Taryba bendru sutarimu nusprendė kiekvieną 

atvejį dėl sutaupytų lėšų panaudojimo ir papildomo regiono projektų finansavimo svarstyti atskirai 

kiekvienu konkrečiu atveju. 

4. SVARSTYTA. Dėl atstovo delegavimo į Trišalę komisiją prie Marijampolės teritorinės 

darbo biržos. 

Pranešėjas – posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas informavo, kad Taryba 2016 m. spalio 

28 d. gavo Marijampolės teritorinės darbo biržos raštą dėl atstovų į Trišalę komisiją prie 

Marijampolės teritorinės darbo biržos (toliau – Komisija) skyrimo. Posėdžio pirmininkas informavo, 

kad 2015 m. birželio 11 d. Tarybos sprendimu Nr. 51/8S-10 „Dėl atstovų į trišalę komisiją prie 

Marijampolės teritorinės darbo biržos skyrimo“ į Komisiją buvo deleguoti tarybos nariai Antanas 

Burinskas ir Karolis Podolskis. Pasikeitus Tarybos sudėčiai ir atsižvelgiant į Marijampolės 

teritorinės darbo biržos raštą, Posėdžio pirmininkas kvietė tarybos narius siūlyti naujas kandidatūras. 

Buvo pasiūlytos dvi kandidatūros: Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojo Povilo Isodos 

kandidatūra bei tarybos nario Vinco Plikaičio pasiūlyta Kalvarijos savivaldybės mero pavaduotojo 

Kęstučio Bagdanavičiaus kandidatūra. 

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, buvo bendru sutarimu pritarta 

pateiktoms kandidatūroms ir sprendimo projektui. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-36 „Dėl atstovų į trišalę komisiją prie 

Marijampolės teritorinės darbo biržos skyrimo“. 
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5. SVARSTYTA. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos priemonės Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ iš ES struktūrinių fondų 

lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

Pranešėjas – Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius priminė, kad Taryba 2016 m. rugsėjo 21 d. 

sprendimu Nr. 51/8S-27 patvirtino 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

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

klimato kaitos“ priemonės 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ iš ES struktūrinių fondų 

lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašą Nr. 05.5.1-APVA-R-019-41. Į 

jį buvo įtraukti 5 Marijampolės regiono projektai. Evaldas Ulevičius informavo, kad 2016 m. 

lapkričio 9 d. buvo gautas Kazlų Rūdos savivaldybės raštas Nr. SD – 3466(6.1.) „Dėl duomenų 

Marijampolės regiono projektų sąrašui patikslinimo“, o 2016 m. lapkričio 15 d. Kalvarijos 

savivaldybės administracijos raštas Nr.IS-1732-(4.16-01) „Dėl duomenų Marijampolės regiono 

projektų sąraše pakeitimo“, kuriais prašoma regiono projektų sąraše Nr. 05.5.1-APVA-R-019-41 

pakeisti paraiškų pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminus. Kazlų Rūdos savivaldybės 

administracija prašo projekto „Gamtinio karkaso teritorijose kraštovaizdžio formavimas ir 

ekologinės būklės gerinimas“ paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminą pakeisti iš 

„2016-12-31“ į „2017-03-21“, o Kalvarijos savivaldybės administracija - projekto „Kraštovaizdžio 

formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Kalvarijos mieste“ paraiškos pateikimo 

įgyvendinančiajai institucijai terminą pakeisti iš „2016-12-31“ į „2017-03-21“. 

Atsižvelgiant į tai bei vadovaujantis Tvarkos aprašo nuostatomis, buvo parengtas sprendimo 

projektas „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. 51/8S-27 

„Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

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

05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Tarybos nariai balsavo 7 „už“ pateiktą sprendimo projektą, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-37 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 

2016 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. 51/8S-27 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

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

prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ iš ES 

struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

6. 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 pakeitimo. 

Pranešėjas – Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius priminė, kad Taryba 2016 m. birželio 28 d. 

sprendimu Nr. 51/8S-20 patvirtino 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

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

klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ (toliau – Priemonė) iš ES 

struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašą Nr. 05.3.2-

APVA-R-014-41. Jis informavo, kad Marijampolės savivaldybės administracija 2016 m. lapkričio 

14 d. raštu Nr. SA-11318(5.11.) prašo pratęsti regiono projektų sąraše Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41 

numatytą projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Marijampolės 

savivaldybėje“ paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminą, jį nukeliant iš „2016-12-

01“ į „2017-02-01“. Termino nukėlimo priežastis – užtrukęs Marijampolės savivaldybės tarybos 

sprendimo ir kitų dokumentų, susijusių su dalinio finansavimo skyrimu, derinimas. Evaldas 

Ulevičius priminė, kad 2016 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. 51/8S-29 Marijampolės regiono 

projektų sąrašas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41 jau buvo keistas dėl to paties projekto paraiškos 

įgyvendinančiajai institucijai pateikimo termino nukėlimo. Taip pat jis akcentavo, kad vadovaujantis 

Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Aplinkos ministro 2015 m. spalio 7 d. 

įsakymu Nr. D1-717 (toliau – PFSA), 46 punktu „Paraiška turi būti pateikta ne vėliau kaip per 6 

mėnesius nuo siūlymo teikti paraiškas dėl regioninio projekto įgyvendinimo gavimo dienos. Tais 

atvejais, kai pareiškėjas pagrindžia, kad planuojamos įgyvendinti veiklos tiesiogiai susijusios su 

kitomis planuojamomis ir / ar įgyvendinamomis veiklomis toje pačioje teritorijoje ir tai tiesiogiai 
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įtakoja paraiškos pateikimo terminą, paraiškos pateikimo terminas gali būti pratęsiamas, tačiau 

bendras paraiškos pateikimo terminas negali viršyti 12 mėnesių“.  

Marijampolės savivaldybės administracijos rašte nurodoma, kad įgyvendinančioji institucija 

– Aplinkos projektų valdymo agentūra kvietimą teikti paraišką pateikė 2017 m. liepos 5 d. E. 

Ulevičius, atsižvelgdamas į PFSA nuostatas, kaip galimą maksimalų datos nukėlimo terminą, 

įvardino – 2017 m. sausio 4 d. Tarybos pirmininkas M. Ražinskas paaiškinti susiklosčiusią situaciją 

pakvietė pareiškėjo – UAB „Sūduvos vandenys“ atstovą direktorių Algį Kadišių. Jis paaiškino, kad 

rašte prašoma maksimalaus termino nukėlimo, tačiau, įvertinus tai, kad Marijampolės savivaldybės 

tarybos posėdis vyks 2016 m. lapkričio 28 d., reikalingus prie paraiškos pateikti dokumentus bus 

galima pasirengti anksčiau, t. y. iki 2016 m. sausio 4 d. Todėl prašoma paraiškos pateikimo 

įgyvendinančiajai institucijai terminą nukelti iki pagal PFSA nuostatas galimo maksimalaus termino 

– 2017 m. sausio 4 d. 

Skyriaus vedėjas E. Ulevičius atkreipė visų posėdyje dalyvavusių dėmesį, kad būtų 

atsakingiau nustatomi terminai, pateikiant projektinius pasiūlymus bei atliekant regiono projektų 

sąrašų keitimus, kad nereikėtų to paties projekto paraiškos pateikimo termino nukėlinėti kelis kartus 

dėl nepakankamai argumentuotų priežasčių, neatsižvelgus į PFSA nuostatas.  

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją bei vadovaujantis Tvarkos aprašo nuostatomis, 

parengtas sprendimo projektas „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. birželio 28 d. 

sprendimo 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“ pakeitimo“. Su posėdžio 

metu pateiktais pakeitimais (paraiškos pateikimo terminas nukeliamas ne iki Marijampolės 

savivaldybės administracijos raštu prašomos datos, o iki maksimalios galimos atsižvelgiant į PFSA 

nuostatas) teikiamas Tarybai tvirtinti. 

Tarybos nariai balsavo 7 „už“ pateiktą sprendimo projektą, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-38 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 

2016 m. birželio 28 d. sprendimo 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“ 

pakeitimo“. 

7. 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 pakeitimo. 

Pranešėjas – Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius priminė, kad Taryba 2016 m. birželio 28 d. 

sprendimu Nr. 51/8S-21 patvirtino 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

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

klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ (toliau 

– Priemonė) iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų 

sąrašą Nr. 05.1.1-APVA-R-007-41. Jis informavo, kad Marijampolės savivaldybės administracija 

2016 m. lapkričio 14 d. pateikė raštą Nr. SA-11317(5.11.), kuriame nurodoma, kad dėl užtrukusio 

Marijampolės savivaldybės Tarybos sprendimo ir kitų dokumentų, susijusių su dalinio finansavimo 

skyrimu, derinimo projekto „Marijampolės miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų 

rekonstrukcija ir plėtra“ paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminą regiono projektų 

sąraše, prašoma pakeisti iš „2016-12-01“ į „2017-02-01“. E. Ulevičius priminė, kad 2016 m. rugsėjo 

21 d. sprendimu Nr. 51/8S-28 Marijampolės regiono projektų sąrašas Nr. 05.1.1-APVA-R-007-41 

jau buvo keistas dėl to paties projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai termino 

nukėlimo. Taip pat jis akcentavo, kad vadovaujantis Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 1D-582 

(toliau – PFSA), 49 punktu „Paraiškos turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo siūlymo 

teikti paraiškas dėl regiono projekto įgyvendinimo. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma 

regiono projektų sąraše. Pareiškėjui praleidus regionų projektų sąraše nustatytą paraiškos pateikimo 

terminą, sprendimą dėl paraiškos priėmimo, atsižvelgdama į termino praleidimo priežastis, priima 
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įgyvendinančioji institucija, taip kaip numatyta Projektų taisyklių 95 punkte. Šį sprendimą 

įgyvendinančioji institucija suderina su Ministerija. Tais atvejais, kai pareiškėjas pagrindžia, kad 

planuojamos įgyvendinti veiklos tiesiogiai susijusios su kitomis planuojamomis ir/ar 

įgyvendinamomis veiklomis toje pačioje teritorijoje ir tai tiesiogiai įtakoja paraiškos pateikimo 

terminą, paraiškos pateikimo terminas gali būti pratęsiamas, tačiau bendras paraiškos pateikimo 

terminas negali viršyti 12 mėnesių“. Marijampolės savivaldybės administracijos rašte nurodoma, kad 

įgyvendinančioji institucija – Aplinkos projektų valdymo agentūra pareiškėjui kvietimą teikti 

paraišką pateikė 2017 m. liepos 4 d. Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius, atsižvelgdamas į PFSA 

nuostatas, paaiškino, kad galimą maksimalus datos nukėlimo terminas – 2017 m. sausio 4 d.  

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją bei vadovaujantis Tvarkos aprašo nuostatomis, 

buvo parengtas sprendimo projektas „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. birželio 28 

d. sprendimo 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“ pakeitimo“. Su posėdžio metu pateiktais pakeitimais (paraiškos pateikimo terminas 

nukeliamas ne iki Marijampolės savivaldybės administracijos raštu prašomos datos, o iki 

maksimalios galimos atsižvelgiant į PFSA nuostatas) teikiamas Tarybai tvirtinti. 

Tarybos nariai balsavo 7 „už“ pateiktą sprendimo projektą, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-39 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 

2016 m. birželio 28 d. sprendimo 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“ pakeitimo“. 

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

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

Posėdžio pirmininkas M. Ražinskas informavo, kad 2015 m. spalio 22 d. Taryba protokoliniu 

sprendimu atsakingais asmenimis už bendradarbiavimą auditų metu buvo išrinkusi tarybos narį 

Karolį Podolskį ir Juozą Bertašių (pavaduojančiu kontaktiniu asmeniu). Jis akcentavo, kad pasikeitus 

Tarybos sudėčiai, reikia išrinkti pagrindinį asmenį, atsakingą už bendradarbiavimą auditų metu, 

vietoje buvusio tarybos nario Karolio Podolskio. Tarybos nariai vienbalsiai pritarė pasiūlytai tarybos 

pirmininko Meto Ražinsko kandidatūrai, pavaduojančiu kontaktiniu asmeniu paliekant tarybos narį 

Juozą Bertašių. 

Vienbalsiai pritarta. 

NUTARTA. Skirti atsakingais už bendradarbiavimą su institucijomis auditų metu Tarybos 

pirmininką Metą Ražinską ir Tarybos narį Juozą Bertašių (pavaduojančiu kontaktiniu asmeniu). 

9. SVARSTYTA. Informacija dėl Marijampolės regiono atliekų tvarkymo plano 2014-2020 

metams pagrindinių tikslų įgyvendinimo. 

Posėdžio pirmininkas M. Ražinskas pakvietė UAB „Marijampolės apskrities atliekų 

tvarkymo centro“ (toliau – MAATC) direktorių A. Bagušinską pristatyti kaip įgyvendinamas 

Marijampolės regiono atliekų tvarkymo planas 2014-2020 metams, įmonės ūkinę veiklą, 

pagrindinius tikslus, planuojamus naujus mokesčių tarifus. MAATC direktorius A. Bagušinskas 

pristatė pagrindines veiklos kryptis, planuojamas naujas atliekų surinkimo kainas ir jų pagrindimą. 

Jis pabrėžė, kad kainos tarifas už atliekų surinkimą visose regiono savivaldybėse turi būti vienodas. 

Dėl atliekų surinkimo tarifo didėjimo situaciją pakomentavo MAATC vyriausioji finansininkė Ieva 

Andriūnienė. Ji akcentavo, kad kainą už atliekų surinkimą gyventojams planuojama nustatyti 2,11 

Eur/m3 vienam gyventojui. Ieva Andriūnienė paaiškino, kad paskaičiavimai, pagrindžiantys kainos 

tarifą yra išsiųsti susipažinimui savivaldybėms. Galutinį sprendimą dėl vienodo tarifo dydžio visose 

Marijampolės apskrities savivaldybėse turi priimti savivaldybių tarybos. 

10. SVARSTYTA. Informacija dėl Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną 

programos. 

Posėdžio pirmininkas M. Ražinskas priminė, kad 2015 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos 

sprendimu Nr. 51/8S-13 atstovauti Tarybą 2014–2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo per 

sieną programos stebėsenos komitete Lietuvos Respublikos delegacijoje (toliau – Komitetas)  
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deleguotas Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Valdas Tumelis. 

Informuodamas apie dalyvavimą Komiteto veikloje, Valdas Tumelis paaiškino, kad Komiteto nariai 

prieš balsavimą dėl projektų finansavimo, turi deklaruoti savo viešus ir privačius interesus. Jei 

Komiteto narys deklaruoja, kad turi interesų dėl kurio nors vertinamo projekto, jis privalo nusišalinti 

ne tik nuo to projekto, bet ir nuo visų kitų projektų vertinimo. Jis teigė, kad dėl tokių apribojimų 

dalyvavimas Komiteto posėdžiuose, tampa beprasmiu. Komiteto narys nušalinamas nuo visų 

projektų vertinimo, praranda teisę gauti informaciją ir apie bet kurį kitą projektą, su kuriuo nėra 

niekaip susijęs. Posėdžio pirmininkas M. Ražinskas pasiteiravo, kaip reikėtų šią problemą spręsti. V. 

Tumelis siūlė kelti šį klausimą Nacionalinės regionų plėtros tarybos posėdyje. 

Posėdžio pirmininkas įsipareigojo šį klausimą aptarti artimiausio Nacionalinės regionų 

plėtros tarybos posėdyje.  

11. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Pirmininkas Metas Ražinskas pasiūlė Tarybos nariams pateikti rūpimus klausimus. Klausimų 

tarybos nariai neturėjo. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                           Metas Ražinskas 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                            Kristina Jakavonienė 


