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Posėdis vyko 2017 m. vasario 14 d. Marijampolėje.  

Posėdžio pradžia – 10.00 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 Agnė Norutė. 

Dalyvavo: Tarybos nariai ir kt. (sąrašas pridedamas, 1 priedas). 

DARBOTVARKĖ: 

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

06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“  iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

2. Informacija dėl Regionų plėtros tarybų ir Regioninės plėtros departamento prie Vidaus 

reikalų ministerijos atsakomybės ir funkcijų įgyvendinant 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programą. 

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

atsakingų už bendradarbiavimą su institucijomis auditų metu, skyrimo. 

4. Informacija dėl investicijų projektų, teikiamų su projektiniais pasiūlymais dėl regionų 

projektų įgyvendinimo, kokybės. 

5. Dėl Ministro Pirmininko kreipimosi dėl Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo 

optimizavimo plano. 

Posėdyje dalyvavo 10 Tarybos narių. Kvorumas yra. 

Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas supažindino su posėdžio darbotvarkės projektu ir pasiūlė 

sukeisti klausimų svarstymo eigą – antruoju klausimu svartyti „Informaciją dėl Regionų plėtros tarybų ir 

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atsakomybės ir funkcijų įgyvendinant 

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, o trečiuoju klausimą „Dėl 

Marijampolės regiono plėtros tarybos kaip tarpinės institucijos kontaktinių asmenų, atsakingų už 

bendradarbiavimą su institucijomis auditų metu, skyrimo“.  

Už pasiūlytą darbotvarkę 10 Tarybos narių balsavo „už“ , 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

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

priemonės 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“  iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo.  

Pranešėja – Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad Marijampolės regiono 

plėtros taryba 2016 m. lapkričio 16 d. sprendimu Nr. 51/8S-34 patvirtino 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 sąrašą Nr. 06.2.1-TID-R-511-41 (toliau 

– Projektų sąrašas). Į Projektų sąrašą buvo įtraukti 3 Marijampolės regiono projektai.  2016 m. gruodžio 
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20 d. sprendimu Nr. 51/8S-43 Projektų sąrašas buvo papildytas 4 projektais, vienas iš jų – Kazlų Rūdos 

savivaldybės administracijos (toliau – Pareiškėjas) projektas „Kazlų Rūdos miesto Gedimino ir Kęstučio 

gatvių dalių infrastruktūros sutvarkymas“ (toliau – Projektas). Projektų sąraše numatytas Projekto 

pateikimo įgyvendinančiajai institucijai Transporto investicijų direkcija (toliau – Direkcija) terminas – 

2017-04-01. 

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija 2017 m. sausio 19 d. raštu Nr. SD-203(6.1.) (toliau – 

Raštas) kreipėsi į Tarybą, prašydama Projektų sąraše nurodytą Projekto paraiškos pateikimo terminą 

pakeisti iš 2017-04-01 į 2017-06-30, pateikdama Direkcijos raštą, kuriame išdėstytos pastabos dėl 

Pareiškėjo pateikto derinti projekto viešųjų pirkimų grafiko (toliau – Grafikas).  

Direkcijos Rašte nurodoma, kad Kazlų Rūdos savivaldybė, vykdydama Projekto statybos darbų 

viešąjį pirkimą pagal pateiktą Grafiką, negalėtų pateikti Paraiškos laiku, todėl rekomenduoja kreiptis į 

Marijampolės regiono plėtros tarybą dėl Paraiškos pateikimo termino nukėlimo.  

Vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų 

projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu 

Nr. 1V-893 „Dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų 

atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 19.2 ir 22.5 papunkčių nuostatomis ir atsižvelgiant į Rašte 

pateiktą prašymą, parengtas sprendimo projektas, kuriuo keičiamas Projektų sąrašas. 

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, 10 Tarybos narių balsavo „už“ , 0 – 

„prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-4 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. 

lapkričio 16 d. sprendimo Nr. 51/8S-34 „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“ pakeitimo“. 

2. SVARSTYTA. Informacija dėl Regionų plėtros tarybų ir Regioninės plėtros departamento 

prie Vidaus reikalų ministerijos atsakomybės ir funkcijų įgyvendinant 2014–2020 m. Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programą. 

Pranešėja – Regioninės plėtros departamento prie VRM (toliau – Departamentas) Techninės 

paramos administravimo ir veiklos koordinavimo skyriaus patarėja Simona Jakinevičiūtė pristatė 

Departamento atsakomybę, įgyvendinant 2014–2020 m. investicijų veiksmų programą. Pranešėja 

supažindino su savarankiškomis Departamento funkcijomis. Taip pat funkcijomis, kurių vykdymo 

rezultatas svarbus regiono plėtros tarybai ir kurios tiesiogiai susijusios su pasiūlymų regiono plėtros 

tarybai rengimu ir teikimu. Departamento Techninės paramos administravimo ir veiklos koordinavimo 

skyriaus patarėja informavo apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės regiono plėtros tarybai nustatytas 

funkcijas ir atsakomybę, įgyvendinant 2014–2020 m. investicijų veiksmų programą. Taip pat pristatė 

institucijų dalyvavimą rengiant ir atnaujinant valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą, Departamento 

Techninės paramos administravimo ir veiklos koordinavimo skyriaus bei regiono plėtros tarybų 

bendradarbiavimo ir pasiūlymų regiono plėtros tarybai teikimo būdus. Pranešėja pristatė institucijų 

dalyvavimą atnaujinant teisės aktus, reglamentuojančius veiksmų programos administravimą ir 

finansavimą, jų detalizavimo dokumentus, pasiūlymų dėl jų keitimo teikimo atsakingoms institucijoms 

procedūras bei pastabų ir pasiūlymų dėl priemonių įgyvendinimo planų, projektų finansavimo sąlygų 

aprašų ir jų pakeitimų teikimo Vidaus reikalų ministerijai tvarką. Pranešėja informavo, kad šiuo metu 

rengiamas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymo dėl regiono plėtros tarybos pavyzdinio 

darbo reglamento pakeitimo projektas, siekiant nustatyti visoms regionų plėtros taryboms priimtinesnį 

regiono plėtros tarybos pavyzdinį darbo reglamentą (pristatymas pridedamas, 2 priedas). 

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

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

Pranešėjas – Tarybos pirmininkas (toliau – Pirmininkas) Metas Ražinskas informavo, kad 

Taryba 2016 m. lapkričio 18 d. protokoliniu sprendimu Nr. 51/8P-11 delegavo kontaktinius asmenis, 

atsakingus už bendradarbiavimą su institucijomis auditų metu. Marijampolės regiono plėtros tarybos 

kaip tarpinės institucijos pagrindiniu kontaktiniu asmeniu buvo deleguotas Pirmininkas Metas 

Ražinskas, o pakaitiniu – Šakių rajono savivaldybės meras Juozas Bertašius. Iš pareigų pasitraukus 

Šakių rajono savivaldybės merui, reikalinga deleguoti naują asmenį. Posėdyje dalyvaujanti 
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Departamento pavaduotoja Rasa Daraškevičienė pasiūlė, kad galėtų būti deleguojama Departamento 

Techninės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Justina Banionienė.  

Vienbalsiai pritarta. 

NUTARTA. Pavaduojančiu kontaktiniu asmeniu atsakingu už bendradarbiavimą su 

institucijomis auditų metu skirti Departamento Techninės paramos skyriaus vyriausiąją specialistę 

Justiną Banionienę. 

4. SVARSTYTA. Informacija dėl investicijų projektų, teikiamų su projektiniais pasiūlymais dėl 

regionų projektų įgyvendinimo, kokybės. 

Pranešėja – Departamento pavaduotoja Rasa Daraškevičienė pristatė informaciją apie regiono 

projektų sąrašų sudarymo eigą ir rezultatus, regionų projektų sąrašuose suplanuotas ES fondų lėšas, 

paskelbtus kvietimus teikti projektinius pasiūlymus (toliau – PP), PP vertinimo rezultatus, investicinių 

projektų kokybę ir pateikė pasiūlymus dėl investicinių projektų kokybės gerinimo. Pranėšėja informavo, 

kad regionų plėtros tarybos yra patvirtinusios 134 regiono projektų sąrašus už 520,1 mln. Eurų ES fondų 

lėšų. Tai sudaro 56 proc. regiono projektams skirtų ES fondų lėšų. Patvirtinti regiono projektų sąrašai 

pagal 15 regioninių priemonių. Šiuo metu nepatvirtinti 6 priemonių finansavimo sąlygų aprašai, iš kurių 

3 priemonių finansavimo sąlygų aprašai pateikti derinti, t. y. Susisiekimo ministerijos administruojamos 

priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ ir priemonių „Mokyklų tinklo efektyvumo 

didinimas“ bei „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“, už kurių 

įgyvendinimą atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija. Iki šiol yra gauti 995 projektiniai pasiūlymai 

(Marijampolės regione 81), iš kurių įvertinti 864 projektiniai pasiūlymai. Pranešėja atkreipė dėmesį dėl 

investicinių projektų kokybės, apžvelgė pagrindines daromas klaidas. Vidutiniškai Departamento 

skyriai, vertindami investicinius projektus, pastabas teikia po 2–3 kartus. 

Kazlų Rūdos savivaldybės meras Vytautas Kanevičius pranešėjos paklausė, ar dėl to, jog dalies 

priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašai nepatvirtinti, ateityje nekils grėsmė prarasti regionams 

skirtas lėšas. Pranešėja atsakė, jog šių metų pirmą pusmetį planuojama patvirtinti priemonių, kurių 

finansavimo sąlygų aprašai šiuo metu derinami, finansavimo sąlygų aprašus. 

Tarybos pirmininkas pasiūlė kreiptis į ministerijas, kurių administruojamų priemonių 

finansavimo sąlygų aprašai nėra pradėti derinti, prašant paspartinti regioninių priemonių finansavimo 

sąlygų aprašų rengimo ir tvirtinimo procedūras.    

Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad šiuo metu Skyriuje baigiamas projektinių 

pasiūlymų, pateiktų pagal Žemės ūkio ministerijos administruojamą priemonę „Pagrindinės paslaugos ir 

kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ vertinimas. Marijampolės regione pagal priemonę buvo gauti 44 

PP, iš kurių 1 atmestas. Taip pat atkreipė dėmesį, kad šiuo metu regione paskelbti kvietimai teikti PP 

pagal 5 priemones. Artimiausia galutinė PP pateikimo data – 2017 m. kovo 20 d. pagal priemonę 

„Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“. 

5. SVARSTYTA. Dėl Ministro Pirmininko kreipimosi dėl Lietuvos valstybinių aukštųjų 

mokyklų tinklo optimizavimo plano. 

Pranešėjas – Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas informavo, kad yra gautas Ministro 

Pirmininko 2017 m. sausio 27 d. kreipimasis dėl siūlymų pateikimo rengiamam Lietuvos valstybinių 

aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo planui. Marijampolės regione kreiptasi į Marijampolės kolegiją 

ir Marijampolės profesinio rengimo centrą, prašant pateikti siūlymus pagal nustatytą formą.  

Tarybos pirmininkas paprašė Marijampolės kolegijos direktorių Vaidotas Viliūną ir 

Marijampolės profesinio rengimo centro direktorių Vidą Juozą Šalaševičių pristatyti jų atstovaujamų 

švietimo įstaigų siūlymus.  

Posėdyje dalyvavęs Marijampolės kolegijos direktorius Vaidotas Viliūnas informavo, kad 

studentų skaičius pastaruosius 10 metus mažėja, tai susiję su stojamojo amžiaus jaunimo skaičiaus 

mažėjimu. Šiuo metu kolegijoje studijuoja 821 asmuo. Direktorius atkreipė dėmesį, kad tik 9,8 proc. 25-

64 m. amžiaus Marijampolės apskrities gyventojų turi aukštąjį išsilavinimą, kai Lietuvos vidurkis 19,4 

proc. Tai liudija apie regione veikiančios aukštosios mokyklos poreikį. Didžiąją dalį į Marijampolės 

kolegiją įstojusių sudaro Marijampolės apskrities gyventojai (80-86 proc.). Direktorius pabrėžė 

kolegijos svarbą regiono, miesto ir sektoriaus kvalifikacijų poreikiams, pristatė vykdomas profesinio 

bakalauro studijų programas. Siekiant kelti akademinio personalo kvalifikaciją, kolegija dalyvauja 

tarptautinėje Erasmus+ programoje. Įstaiga aktyviai bendradarbiauja su socialiniais partneriais. 

Direktorius atkreipė dėmesį į vykdomą bendradarbiavimą su Marijampolės profesinio rengimo centru, 
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kas įgalina efektyviau išnaudoti įstaigos sektorinio centro turimą mokymo bazę bei kurti palankias 

sąlygas Marijampolės profesinio rengimo centro absolventams sklandžiai tęsti studijas kolegijoje. 

Direktorius teigė, kad pietvakarių Lietuvos regione turi būti aukštoji mokykla - Marijampolės kolegija, 

rengianti į praktinę veiklą orientuotus regiono poreikius atliepiančius specialistus, turinčius profesinio 

bakalauro kvalifikacinį laipsnį, vykdanti taikomuosius tyrimus ir aukštąsias trumpojo ciklo studijas bei 

užtikrinanti kvalifikacijos tobulinimo paslaugas (pristatymas pridedamas, 3 priedas).   

Marijampolės profesinio rengimo centro direktorius Vidas Juozas Šalaševičius informavo, kad 

centre vykdomos 29 pirminio profesinio mokymo programos. 2016-2017 m. mokosi 1549 asmenys. 

Marijampolės profesinio rengimo centras taip pat vykdo tęstinio profesinio mokymo programas, 

organizuoja praktinius mokymus melioracijos (kelių statybos/remonto) transporto darbuotojų 

sektoriniame praktinio mokymo centre ir žemės ūkio technologijų sektoriniame praktinio mokymo 

centre. Centras aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose. Besimokantys asmenys dalyvauja 

nacionaliniuose meistriškumo konkursuose (pristatymas pridedamas, 4 priedas). 

NUTARTA. Teikti Švietimo ir mokslo ministerijai siūlymus dėl regiono valstybinių aukštųjų 

mokyklų tinklo optimizavimo.    

7. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Tarybos pirmininkas informavo, kad kitas Tarybos posėdis numatomas 2017 m. kovo 3 d. Į 

posėdį kviečiamas Aplinkos ministras K. Navickas ir Lietuvos Respublikos Seimo aplinkos apsaugos 

komiteto pirmininkas K. Mažeika. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                            Metas Ražinskas 

 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                Agnė Norutė 


