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Posėdis vyko 2016 m. spalio 19 d. Marijampolėje.  

Posėdžio pradžia – 14.00 val. Posėdžio pabaiga – 15.00 val. 

Posėdžio pirmininkas – Marijampolės regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) pirmininkas 

Metas Ražinskas. 

Posėdžio sekretorė – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Marijampolės apskrities skyriaus (toliau – Skyrius) vyr. specialistė Kristina Jakavonienė. 

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

 

DARBOTVARKĖ: 

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

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

Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ 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. 05.4.1-CPVA-R-302 priemonės „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ iš ES 

struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo 

patvirtinimo. 

4. Kiti klausimai. 

 

Posėdyje dalyvavo 8 Tarybos nariai. Kvorumas yra. 

Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas supažindino su posėdžio darbotvarkės projektu. Už 

pasiūlytą darbotvarkę 8 Tarybos nariai balsavo „už“ , 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

 

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

Pranešėjas – Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius informavo, kad parengtas Marijampolės 

regiono plėtros plano 2014–2020 metams (toliau – Planas) pakeitimo projektas, Planą papildant 

projektais, numatomais įgyvendinti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

investicijų veiksmų programos priemonę 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija 

ir plėtra“. Parengto Plano pakeitimo projekto dalis „Priemonių planas“ papildyta priemone 

2.01.01.04. „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“, įtraukiant 5 projektus. Plano 

pakeitimo projektas 2016 m. rugsėjo 27 d. buvo pateiktas derinti Susisiekimo ministerijai, pagal 

gautas pastabas atlikti Plano projekto patikslinimai. 

Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius informavo, kad atsižvelgiant į savivaldybių pateiktuose 

raštuose nurodytą informaciją, Plane patikslinti duomenys apie numatytus įgyvendinti projektus 

pagal kitas dvi regioninio planavimo priemones: 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ 

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

Pranešėjas akcentavo, kad vadovaujantis Susisiekimo ministerijos 2016 m. rugsėjo 30 d. 

raštu Nr. 2-3448 „Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams papildymo projekto 



2 

 

derinimo“, kuriuo buvo siūloma Planą patikslinti atsižvelgiant į ITVP pakeitimus, Plano pakeitimo 

projektu atliekami Susisiekimo ministerijos siūlyti Plano dalies „Priemonių planas“ priemonės Nr. 

2.01.01.03. „Vietinių kelių vystymas“ patikslinimai. Papildomai dėl priemonės Nr. 2.01.01.03. 

„Vietinių kelių vystymas“ spalio 13 – 19 dienomis buvo gauti Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio 

rajono ir Šakių rajono savivaldybių administracijų raštai, kuriais prašoma patikslinti Planą, atliekant 

žemiau nurodytus pakeitimus:  

1) Kalvarijos savivaldybės administracijos projekto 2.01.01.03.04. „Kalvarijos miesto 

Laisvės gatvės rekonstrukcija“ rodiklio P.S.342 „Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos 

priemonės“ reikšmė „1“ keičiama į „0“; 

2) Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos projekto 2.01.01.03.05. „Kazlų Rūdos miesto 

Gedimino ir Kęstučio gatvių dalių infrastruktūros sutvarkymas“: 

- ES lėšų suma 325.956,00 Eur keičiama į  325.955,65 Eur; 

- Savivaldybės biudžeto lėšų suma 57.522,00 Eur keičiama į 57.521,58 Eur; 

- Rodiklio P.S.342 „Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės“ reikšmė 

„1“ keičiama į „0“; 

- Rodiklio R.S.342 „Sugaištas kelionės automobilių keliais (išskyrus TENT kelius) laikas“ 

reikšmė „0“ keičiama į „0,007616“; 

3) Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos projekto 2.01.01.03.01. „Vilkaviškio 

miesto Vilniaus gatvės dalies rekonstrukcija“: 

- Paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminas 2017/04 keičiamas į 2017/11; 

-  Finansavimo sutarties sudarymo terminas 2017/09 keičiamas į 2018/03; 

- Rodiklio R.S.342 „Sugaištas kelionės automobilių keliais (išskyrus TENT kelius) laikas“ 

reikšmė „0“ keičiama į „0,001479“; 

4) Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos projekto 2.01.01.03.02. „Vilkaviškio 

miesto Janonio gatvės dalies rekonstrukcija“: 

- Paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminas 2017/04 keičiamas į 2017/11; 

-  Finansavimo sutarties sudarymo terminas 2017/09 keičiamas į 2018/03; 

- Rodiklio R.S.342 „Sugaištas kelionės automobilių keliais (išskyrus TENT kelius) laikas“ 

reikšmė „0“ keičiama į „0,00080“; 

5) Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos projekto 2.01.01.03.03. „Vilkaviškio 

miesto Kęstučio ir Maironio gatvių dalių rekonstrukcija“: 

- Paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminas 2017/04 keičiamas į 2017/11; 

-  Finansavimo sutarties sudarymo terminas 2017/09 keičiamas į 2018/03; 

- Rodiklio R.S.342  „Sugaištas kelionės automobilių keliais (išskyrus TENT kelius) laikas“ 

reikšmė „0“ keičiama į „0,043“; 

6) Šakių rajono savivaldybės administracijos projekto 2.01.01.03.06. „Šakių miesto 

susisiekimo infrastruktūros modernizavimas“: 

- ES lėšų suma 875.811,00 Eur keičiama į 875.811,59 Eur; 

- Savivaldybės biudžeto lėšų suma 154.555,00 Eur keičiama į  154.554,99 Eur; 

- Pagrindinė veiklų grupė – 11 „Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (statyba)“ keičiama į 12 

„Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija)“; 

- Susijusi veiklų grupė – 12 „Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija)“ 

panaikinama; 

- Rodiklio P.B.214 „Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis“ reikšmė „2,135“ 

keičiama į „1,525“; 

- Rodiklio P.N.508 „Bendras naujai nutiestų kelių ilgis“ reikšmė „0,23“ keičiama į „0“; 

- Rodiklio R.S.342 „Sugaištas kelionės automobilių keliais (išskyrus TENT kelius) laikas“ 

reikšmė „0,01“ keičiama į „0,007“. 

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją, Tarybai siūloma pritarti  sprendimo projektui 

„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“ su posėdžio metu 

pateiktais savivaldybių pakeitimais.  

Tarybos pirmininkas M. Ražinskas kvietė Tarybos narius balsuoti dėl Marijampolės regiono 

plėtros plano 2014-2020 metams pakeitimo pagal projektą su pakeitimais. 

Tarybos nariai balsavo 8 „už“ pateiktą sprendimo projektą, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 
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NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-30 „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. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ iš ES 

struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo 

patvirtinimo. 

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

nusišalina dėl galimo interesų konflikto, nes bus svarstomas priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 

„Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimas. Į šį sąrašą, teikiamą svarstyti Tarybai, įtrauktas 

jo, kaip Voniškių kaimo bendruomenės vadovo, pateiktas projektas.  

Pranešėjas – Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius informavo, kad Skyrius 2016 m. liepos 5 d. 

raštu Nr. 51/8D-102 Marijampolės regiono savivaldybių administracijoms išsiuntė kvietimą teikti 

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

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova 

su skurdu“ priemonę 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“. 

Buvo pateikti trys projektiniai pasiūlymai. 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, atliko pateiktų projektinių pasiūlymų dėl regiono projektų įgyvendinimo vertinimą. 

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 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova 

su skurdu“ priemonę 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ 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-31 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 

priemonės 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ 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. 05.4.1-CPVA-R-302 priemonės „Aktualizuoti savivaldybių kultūros 

paveldo objektus“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono 

projektų sąrašo patvirtinimo. 

Pranešėjas – Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius informavo, kad Skyrius 2015 m. gegužės 12 

d. raštu Nr. 51/8D-76 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 

naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti 

savivaldybių kultūros paveldo objektus“ (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 
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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 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus 

naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę  05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti 

savivaldybių kultūros paveldo objektus“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“. 

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

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-32 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

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

prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių 

kultūros paveldo objektus“ 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. Kiti klausimai. 

Pirmininkas Metas Ražinskas pasiūlė Tarybos nariams pateikti rūpimus klausimus.  

Tarybos narys – Marijampolės savivaldybės meras Vidmantas Brazys iškėlė klausimą dėl 

atliekų tvarkymo įkainių tvarkos. Šiuo klausimu pasisakė ir kitų savivaldybių merai. Pirmininkas 

Metas Ražinskas siūlė organizuoti susitikimą, pakviečiant UAB Marijampolės apskrities atliekų 

tvarkymo centro vadovybę ir savivaldybių atstovus, kad šis klausimas būtų detaliai aptartas. 

Pirmininko siūlymui pritarė Tarybos posėdyje dalyvavusių savivaldybių merai. 

Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius informavo, kad iki 2016 m. spalio 17 d. savivaldybių 

administracijos buvo paprašytos pateikti raštu informaciją į Marijampolės regiono plėtros planą dėl 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės 

poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonės Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų 

ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“. Iki nurodyto termino buvo gauti raštai iš 

trijų savivaldybių administracijų. Posėdyje dalyvavę savivaldybių administracijų atstovai akcentavo, 

kad dėl šios priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo nuostatų kyla daug neaiškumų, todėl E. 

Ulevičius siūlė organizuoti susitikimą su Vidaus reikalų ministerijos atstovais, atsakingais už šios 

priemonės įgyvendinimą. Šiam siūlymui pritarė Tarybos nariai ir Posėdyje dalyvavę savivaldybių 

administracijų investicijų skyrių vedėjai. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                           Metas Ražinskas 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                            Kristina Jakavonienė 


