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Posėdis vyko 2016 m. rugsėjo 21 d. Marijampolėje.  

Posėdžio pradžia – 09.30 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 Aistė Kazlauskienė. 

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

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl nešališkumo deklaracijų.  

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

3. 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 patvirtinimo. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Dėl projektinių pasiūlymų pagal Lietuvos Kaimo plėtros 2014–2020 metų programos 

priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama 

investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir 

gamtos paveldą, kraštovaizdį“ vertinimo. 

7. Informacija dėl Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro ūkinės veiklos. 

8. Kiti klausimai. 

 

Posėdyje dalyvavo 8 Tarybos nariai. Kvorumas yra. 

Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas supažindino su posėdžio darbotvarkės projektu, į kurį 

įtraukti 2 papildomi klausimai, lyginant su darbotvarkės projektu, siųstu prieš posėdį.  

Už pasiūlytą darbotvarkę su 2 papildomais klausimais 8 Tarybos nariai balsavo „už“ , 0 – 

„prieš“, 0 – „susilaikė“. 

 

1. SVARSTYTA. 1. Dėl nešališkumo deklaracijų.  

Pranešėjas – Tarybos pirmininkas M. Ražinskas priminė, kad Marijampolės regiono plėtros 

tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. 51/8S-23 buvo patvirtintas naujos redakcijos 
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Marijampolės regiono plėtros tarybos darbo reglamentas (toliau – Reglamentas). Vadovaujantis 

Reglamento 6 punktu, pirmajame naujai sudarytos Tarybos posėdyje visiems Tarybos nariams ir 

pirmą kartą kitame Tarybos posėdyje dalyvaujantiems Tarybos nariams Skyrius pateikia pasirašyti 

Tarybos nario nešališkumo deklaraciją (Reglamento 1 priedas). Kadangi Reglamentas buvo 

patvirtintas 2016 m. birželio 30 d., o per tą laiką įvyko du posėdžiai rašytinės procedūros tvarka ir šis 

posėdis yra pirmasis, patvirtinus naujos redakcijos Reglamentą, Tarybos nariams teikiamos 

pasirašyti Nešališkumo deklaracijos. Visi posėdyje dalyvaujantys 8 Tarybos nariai pasirašė 

Nešališkumo deklaracijas.  

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

Tarybos narys Tautvydas Šukys informavo, kad svarstant 2-ąjį darbotvarkės klausimą 

nusišalina, nes bus svarstomas Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams pakeitimas, 

susijęs su jo, kaip Voniškio kaimo bendruomenės vadovo, teikiamu projektu, numatomu įgyvendinti 

pagal priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“. 

Pranešėjas – Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius informavo, kad parengtas Marijampolės 

regiono plėtros plano 2014–2020 metams (toliau – Planas) pakeitimo projektas. Plano pakeitimo 

projektas papildytas projektais, numatomais įgyvendinti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių 

vystymas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Pagrindinės paslaugos 

ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“. Vadovaujantis LR Vidaus reikalų ministerijos 2016 m. 

sausio 5 d. raštu Nr. 1D-30(22) „Dėl regionų projektų planavimo“ pateiktu išaiškinimu, šios 

priemonės projektai į Planą perkeliami iš Vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintos Marijampolės 

regiono integruotos teritorijų vystymo programos (toliau – ITVP). 2016 m. rugsėjo 2 d. Vidaus 

reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-610 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. 

rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 1V-693 „Dėl Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo 

programos patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo patvirtinta Marijampolės regiono ITVP su pakeitimais. 

Dalis šių pakeitimų susiję su priemonės Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ projektų 

įgyvendinimu regiono savivaldybėse. Šie duomenys Plano pakeitimo projekte perkelti iš patvirtintos 

ITVP. Projektų atranka pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę bus 

vykdoma konkurso būdu, todėl Planas papildomas nauja priemone, konkretūs projektai į Planą 

neįtraukiami.  

Atsižvelgiant į savivaldybių pateiktą informaciją, Plane buvo patikslinti duomenys apie 

numatytus įgyvendinti projektus pagal kitas tris regioninio planavimo priemones: Nr. 08.1.1-CPVA-

R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti 

savivaldybių kultūros paveldo objektus“, Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių 

kultūros infrastruktūrą“. Atsižvelgiant į 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“, 28 punkto reikalavimus, MRPP pakeitimo projektas 

buvo pateiktas derinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija informavo, kad pateiktą MRPP pakeitimo projektą derina be pastabų. 

Tarybai teikiamas 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-26 „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“. 

3. 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 patvirtinimo. 

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

14 d. raštu Nr. 51/8D-58 Marijampolės regiono savivaldybių administracijoms išsiuntė kvietimą 

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

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus 
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naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.5.1-APVA-R-19 „Kraštovaizdžio 

apsauga“. 

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. 

Skyriaus vedėjas E. Ulevičius informavo, kad sudarius priemonės 05.5.1-APVA-R-19 

„Kraštovaizdžio apsauga“ Marijampolės regiono projektų sąrašo (toliau – Sąrašo) projektą ir, 

vadovaujantis Reglamentu, 2016 m. rugsėjo 13 d. išsiuntus posėdžio medžiagą Tarybos nariams, 

buvo gauti dviejų savivaldybių administracijų raštai dėl į Sąrašo projektą įtrauktų projektų duomenų 

pakeitimo: Šakių rajono savivaldybės mero 2016 m. rugsėjo 19 d. raštu Nr. S-2065 „Dėl projekto 

„Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema koregavimas“ paraiškos pateikimo 

laiko nukėlimo“ prašoma projekto „Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema 

koregavimas“ paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datą nukelti iš 2016-11-30 į 2016-

12-30; Marijampolės savivaldybės administracijos 2016 m. rugsėjo 19 d. raštu Nr. SA-9230(10.93) 

„Dėl paraiškos pateikimo datos nukėlimo“ prašoma projekto „Kraštovaizdžio formavimas ir 

ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose Marijampolės savivaldybėje“ paraiškos 

pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datą nukelti iš 2016-12-01 į 2017-03-21.  

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 05.5.1-APVA-R-19 „Kraštovaizdžio 

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

sąrašo patvirtinimo“. 

Tarybos narys Kalvarijos savivaldybės meras Vincas Plikaitis prašė pakomentuoti paraiškų 

pateikimo terminų nukėlimo priežastis. Posėdyje dalyvaujantis Marijampolės savivaldybės 

administracijos direktoriaus pavaduotojas Valdas Tumelis atkreipė dėmesį, kad poreikis nukelti 

paraiškos pateikimo datą yra susijęs su projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimu, reikalavimais 

parengti visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime ir informavimo programą, 

kraštovaizdžio tvarkymo plano parengimu, viešųjų pirkimų vykdymo procedūrų trukme. 

Tarybos nariai balsavo 8 „už“ pateiktą sprendimo projektą, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą 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-19 „Kraštovaizdžio apsauga“ 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 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 Marijampolės regiono plėtros 

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“ įgyvendinimo priemonės 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių 

nuotekų sistemų tvarkymas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės 
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regiono projektų sąrašą Nr. 05.1.1-APVA-R-007-41. Į Sąrašą buvo įtrauktas 1 projektas: pareiškėjas 

– UAB „Sūduvos vandenys“, projekto pavadinimas „Marijampolės miesto paviršinių nuotekų 

tvarkymo sistemų rekonstrukcija ir plėtra“. Marijampolės savivaldybės administracija 2016 m. 

rugsėjo 5 d. raštu Nr. SA-8744(5.11.) išdėstė susiklosčiusią situaciją dėl viešųjų pirkimų procedūrų 

trukmės bei paraiškos pateikimo termino ir paprašė pratęsti paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai 

institucijai terminą, jį nukeliant iš „2016-10-01“ į „2016-12-01“. 

Pirmininkas Metas Ražinskas posėdyje dalyvaujantį UAB „Sūduvos vandenys“ direktorių 

Algį Kadišių pakvietė pasisakyti. UAB „Sūduvos vandenys“ direktorius Algis Kadišius informavo, 

kad iki paraiškos pateikimo turi būti įvykdyti 4 viešieji pirkimai. Du iš jų įvyko. Kitų dviejų – 

dokumentai tikrinami Aplinkos projektų valdymo agentūroje. Be to, įvertinant viešųjų pirkimų 

procedūrų trukmę (apytikriai 1,5 mėn.), pareiškėjas nespės iki 2016 m. spalio 1 d., atlikti viešųjų 

pirkimų. 

Atsižvelgiant į tai bei vadovaujantis Tvarkos aprašo nuostatomis, 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“. 

Tarybos nariai balsavo 8 „už“ pateiktą sprendimo projektą, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-28 „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“. 

5. 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 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 sąrašą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41. Į jį buvo 

įtraukti 5 Marijampolės regiono projektai, vienas iš jų – UAB „Sūduvos vandenys“ projektas 

„Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Marijampolės savivaldybėje“. Marijampolės 

savivaldybės administracija 2016 m. rugsėjo 5 d. raštu Nr. SA-8745(5.11.) išdėstė susiklosčiusią 

situaciją dėl viešųjų pirkimų procedūrų trukmės bei paraiškos pateikimo termino ir prašo pratęsti 

paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminą, jį nukeliant iš „2016-10-01“ į „2016-12-

01“. 

Atsižvelgiant į tai 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“. 

Tarybos nariai balsavo 8 „už“ pateiktą sprendimo projektą, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-29 „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“. 
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6. SVARSTYTA. Dėl projektinių pasiūlymų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų 

programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis 

„Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo 

kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ vertinimo. 

Tarybos pirmininkas M. Ražinskas informavo, kad į posėdį pristatyti klausimą buvo kviesta 

Regioninės plėtros departamento (toliau – Departamentas) direktorė Eita Mielienė arba kitas jos 

įgaliotas darbuotojas. Departamento direktorė pateikti informaciją įpareigojo skyriaus vedėją Evaldą 

Ulevičių. 

Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius Tarybos nariams pateikė oficialią Departamento 

poziciją: „Departamentas įvertins šios priemonės projektinius pasiūlymus. Atsižvelgiant į darbo 

krūvius yra kreiptasi į ŽŪM dėl terminų tiek projektinių pasiūlymų vertinimo (kad vertinimui būtų 

skirta iki 60 darbo dienų), tiek regionų projektų sąrašų sudarymo (terminą prašoma nukelti iki 2017 

m. balandžio 30 d.) pratęsimo. Departamento darbuotojai, kurie vertins projektinius pasiūlymus yra 

paskirti. Darbo organizavimas departamente yra ne RPT kompetencijos klausimas“. Pirmininkas 

Metas Ražinskas siūlė Tarybos vardu kreiptis į Žemės ūkio ministeriją dėl projektinių pasiūlymų 

vertinimo bei regiono projektų sąrašų sudarymo terminų pratęsimo. 

Tarybos nariai  siūlymui pritarė. 

7. SVARSTYTA. Informacija dėl Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro ūkinės 

veiklos. 

UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro“ (toliau – MAATC) direktorius A. 

Bagušinskas pristatė įmonės ūkinę veiklą, veiklai nustatytus pasiekti rodiklius, svarstomus naujus 

mokesčių tarifus, juos lemiančius veiksnius.  

Tarybos narys Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka sakė, kad reikalinga 

analizė, pagrindžianti kainas, kurios numatytos taikyti nuo 2017 m. sausio 1 d. Pagal pateiktus 

MAATC ūkinės veiklos duomenis, atliekų kiekis turi tendenciją mažėti, tačiau neaišku, kodėl kainą 

už jas numatoma kelti. Vilkaviškio rajono savivaldybės atveju, kaina kiltų ne keletu procentų, kaip 

teigia MAATC atstovai, tačiau keletą kartų kai kuriais atvejais. 

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Valdas Tumelis kėlė 

klausimą dėl pastoviosios ir kintamosios kainos dalių pagrindimo ir paprašė MAATC akcininkų 

valdybos narę, Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorę, Jurgitą Čerkauskienę tai 

pakomentuoti. Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorė J. Čerkauskienė patikslino, kad šiuo 

metu kintamoji kainos dalis sudaro 30 proc., pastovioji 70 proc. Galimas sprendimas šias dalis 

sulyginti po 50 proc. MAATC atstovai patvirtino, kad informacija šiuo klausimu yra rengiama ir 

artimiausiu metu bus pateikta savivaldybėms. 

8. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Pirmininkas Metas Ražinskas pateikė informaciją apie 2016 m. liepos mėn. vykusį 

Nacionalinės regionų plėtros tarybos posėdį. 

Pirmininkas informavo Tarybos narius apie 2016 m. rugsėjo 20 d. vykusią Sūduvos verslo 

asociacijų, mokslo įstaigų ir verslo konsultantų apskrito stalo diskusiją-forumą „Smulkaus ir 

vidutinio verslo plėtra Sūduvos regione ir jo vieta regiono politikoje“. Pasiūlė į Tarybos posėdį 

pakviesti regiono verslo atstovus, kadangi diskusijos metu jie išsakė poreikį susitikti su savivalda ir 

aptarti smulkaus ir vidutinio verslo klausimus regione. Tarybos nariai vienbalsiai pritarė siūlymui. 

Posėdyje dalyvavęs Marijampolės kolegijos direktorius V. Viliūnas atkreipė Tarybos narių 

dėmesį į LR Švietimo ir mokslo ministerijos inicijuotą STEAM projektą, kuriuo bus sudaryta 

galimybė Marijampolės regione turėti mokslo laboratoriją regiono savivaldybių moksleiviams. 

Tarybos nariai pastebėjo, kad yra reikalinga išsamesnė informacija ir detalus bendradarbiavimo 

sąlygų aptarimas. 

Pirmininkas Metas Ražinskas informavo Tarybos narius apie atstovavimą Marijampolės 

regiono plėtros tarybai rugsėjo 1-osios renginiuose Marijampolės kolegijoje ir Marijampolės 

profesinio rengimo centre. Taryba dėl Tarybos pirmininko dalyvavimo nurodytuose renginiuose 

prieštaravimų neturėjo. 

 

Posėdžio pirmininkas                           Metas Ražinskas 

 

Posėdžio sekretorė                            Aistė Kazlauskienė 


