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2017 m. balandžio 19 d.  Nr. 51/8P- 7 

Marijampolė 

 

 

Posėdis vyko 2017 m. balandžio 13 d. Vilkaviškyje.  

Posėdžio pradžia – 14.00 val. Posėdžio pabaiga – 15.30 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 Kristina Jakavonienė. 

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

 

DARBOTVARKĖ: 

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

Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo  

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

Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo  

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

4. Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos 

ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Marijampolės regiono projektų sąrašų patvirtinimo 

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

Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformalaus švietimo infrastruktūros tobulinimas“ iš ES struktūrinių fondų 

lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo  

6. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos atstovų į 2014-2020 metų Europos kaimynystės 

priemonės Lietuvos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną programos jungtinį stebėsenos 

komitetą skyrimo 

7. Kiti klausimai 

 

Posėdyje dalyvavo 9 Tarybos nariai. Kvorumas yra. 

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

įtraukti 3 papildomi klausimai, lyginant su darbotvarkės projektu, siųstu prieš posėdį.  

Už pasiūlytą darbotvarkę su 2 papildomais klausimais 9 Tarybos nariai balsavo „už“ , 0 – 

„prieš“, 0 – „susilaikė“. 

 

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

programos priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ iš ES 

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

Pranešėja – Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad Skyrius 2016 m. rugpjūčio 

10 d. raštu Nr. 51/8D-124 Marijampolės regiono savivaldybių administracijoms išsiuntė kvietimą 

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

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių 
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išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir 

dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ (toliau – Priemonė). Galutinė projektinių pasiūlymų dėl regiono 

projektų įgyvendinimo pateikimo data – 2017 m. liepos 14 d. Buvo gautas Marijampolės savivaldybės 

administracijos projektinis pasiūlymas dėl regiono projekto „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas 

Marijampolės savivaldybėje“ įgyvendinimo (toliau – Projektinis pasiūlymas). 

Skyrius atliko pateikto projektinio pasiūlymo dėl regiono projektų įgyvendinimo vertinimą. 

Vertinimo metu nustatyta, kad šis projektinis pasiūlymas atitinka visus nustatytus reikalavimus ir gali 

būti įtrauktas į regiono projektų sąrašą. Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė akcentavo, kad 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. Įvertinant tai, kad 1 projektinis pasiūlymas yra įvertintas kaip 

atitinkantis visus keliamus reikalavimus, siūloma sudaryti priemonės 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir 

dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ 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 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių 

išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir 

dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ 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-8 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos 

gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų 

rekonstrukcija ir plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės 

regiono projektų sąrašo patvirtinimo“. 

Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė 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. 

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

programos priemonės Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ iš ES 

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

Pranešėja – Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė priminė, kad Skyrius 2015 m. spalio 27 d. 

raštu Nr. 51/8D-39 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“ 

08.2.1-CPVA-R-908 priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ (toliau – Priemonė). 

Galutinė projektinių pasiūlymų pateikimo data – 2018 m. spalio 31 d. Pranešėja informavo, kad pagal 

paskelbtą kvietimą, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija pateikė 2 projektinius pasiūlymus: 

projektai „Viešųjų erdvių sutvarkymas Pilviškių miestelyje, pritaikant renginiams, fizinio aktyvumo 

didinimui“ ir „Viešųjų erdvių sutvarkymas Virbalio miestelyje, pritaikant poilsiui ir bendruomenės 

poreikiams“. 

Skyrius atliko pateiktų projektinių pasiūlymų dėl regiono projektų įgyvendinimo vertinimą. 

Vertinimo metu nustatyta, kad 2 minėti projektiniai pasiūlymai atitinka visus nustatytus reikalavimus 

ir gali būti įtraukti į regiono projektų sąrašą. Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė priminė, kad 

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 2 projektiniai pasiūlymai yra įvertinti kaip 

atitinkantys visus keliamus reikalavimus, siūloma sudaryti priemonės 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo 

gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ 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 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su 
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skurdu“ priemonės 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ iš ES 

struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo 

patvirtinimo“. 

Tarybos nariai balsavo 9 „už“ pateiktą sprendimo projektą, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-9 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

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

priemonės 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ iš ES struktūrinių fondų 

lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“. 

Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė 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. 

Taip pat Skyriaus vedėja J. Mitrulevičienė informavo, kad Vidaus reikalų ministerija numato 

keisti 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ projektų 

finansavimo sąlygų aprašą, sutrumpinant regionų projektų sąrašų sudarymo terminą nuo 2018 m. 

pabaigos iki 2017 m. pabaigos. Siekiant užtikrinti savalaikį lėšų įsisavinimą, skyriaus vedėja ragino 

savivaldybių administracijų atstovus peržiūrėti planuojamų projektų parengtumą ir kuo skubiau teikti 

projektinius pasiūlymus. 

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

Pranešėja – Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad pateiktu sprendimo 

projektu Marijampolės regiono plėtros planas 2014–2020 metams (toliau – MRP Planas) papildomas 

informacija dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių 

mažos apimties infrastuktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, 

kraštovaizdį“, patikslinant MRP Plano 2, 3 ir 4 lenteles. 

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją Marijampolės regiono plėtros 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 9 „už“ pateiktą sprendimo projektą, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-10 „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“. 

4. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės 

„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Marijampolės regiono projektų sąrašų 

patvirtinimo.  

Pranešėja – Skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Norutė priminė, kad regiono plėtros taryba 

svarsto Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir 

kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ prioritetinio ir rezervinio regiono projektų sąrašų projektus ir 

savo sprendimu tvirtina juos 2014–2020 m. finansavimo laikotarpiui sudarydama regionų projektų 

sąrašus.  

Regioninės plėtros departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos  pavesta skelbti kvietimus 

teikti projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo. Kvietimas Marijampolės regiono 

savivaldybių administracijoms buvo išsiųstas 2016 m. liepos 15 d. raštu Nr. 51/8D-105 „Dėl kvietimo 

teikti projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo 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 infrastuktūrą“ ir „Parama 

investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.   

Pranešėja Agnė Norutė informavo, kad Marijampolės regiono savivaldybių administracijos 

pateikė 44 projektinius pasiūlymus, kurių Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros (EŽŪFKP) lėšos 

sudaro 5 672 925,27 eurų. Marijampolės regionui pagal Priemonę skirtos lėšos – 3 892 238,00 eurų. 

Vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos 

ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos 
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apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ 

įgyvendinimo taisyklių X skyriaus nuostatomis, buvo atliktas gautų Projektinių pasiūlymų vertinimas 

šiais etapais: administracinės atitikties tikrinimas, atitikties bendriesiems tinkamumo reikalavimas 

vertinimas, naudos ir kokybės vertinimas pagal specialiuosius ir bendruosius projektų atrankos 

kriterijus. Pranešėja paaiškino, kad 1 projektas - „Kompleksinės socialinės, kultūrinės ir ekonominės 

plėtros skatinimas Gudelių seniūnijos gyvenamosiose vietovėse“ (pareiškėjas Marijampolės 

savivaldybės administracija) administracinės atitikties tikrinimo vertinimo etape buvo atmestas. 

Skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Norutė akcentavo, kad remiantis projektinių pasiūlymų 

vertinimo rezultatais, iš atrinktų regiono projektinių pasiūlymų, sudaryti 2 regiono projektų sąrašų 

projektai visam programavimo laikotarpiui: regiono projektų, kurie neviršija lėšų regionui limito, 

sąrašas (prioritetinis regionų projektų sąrašas) (toliau – Prioritetinis sąrašas) ir regiono projektų, kurie 

viršija lėšų regionui limitą, sąrašas (rezervinis regiono projektų sąrašas) (toliau – Rezervinis sąrašas). Į 

Prioritetinį sąrašą siūloma įtraukti 31 projektą, kurių EŽŪFKP lėšos sudaro 3 884 658,11 eurų. Į 

Rezervinį sąrašą siūloma įtraukti 12 projektų, kurių EŽŪFKP lėšos sudaro 1 547 511,72 eurų. 

Pranešėja informavo, kad po projektų naudos ir kokybės vertinimo ir papildomo pirmumo vertinimo, 

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) atliko projektinių 

pasiūlymų atrankos kontrolės vertinimą. NMA 2017 m. kovo 24 d. raštu Nr. BR6-3327 „Dėl 

projektinių pasiūlymo vertinimo“, patvirtino, kad pastabų dėl projektų vertinimo neturi. 

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją, parengtas sprendimo projektas „Dėl Lietuvos 

kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas 

kaimo vietovėse“ Marijampolės regiono projektų sąrašų patvirtinimo“. 

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

Tarybos narys Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka klausė, ar 

savivaldybių administracijos, kurių projektų nėra rezerviniame sąraše, turės galimybę pasinaudoti 

rezervinėmis lėšomis, jeigu tokių atsirastų, ir ateityje teikti projektinius pasiūlymus rezerviniam 

projektų sąrašui papildyti. Skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Norutė paaiškino, kad šioje 

priemonėje lėšų rezervas nėra numatytas, o į Rezervinį sąrašą įtraukti tik tie projektai, kuriems pagal 

regionui skirtą limitą neužteko lėšų, kad būtų įtraukti į Pagrindinį sąrašą. Lėšos rezervinių projektų 

įgyvendinimui atsirastų tik pasikeitus prioritetiniame projektų sąraše esančių projektų finansavimo 

poreikiui, o galimybė skelbti kvietimą rezervinių projektų sąrašui papildyti teisės aktuose nėra 

numatyta. 

Skyriaus vyriausioji specialistė A. Norutė informavo, kad Žemės ūkio ministro 2016 m. 

gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-720 patvirtintame Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 

2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2017 metais grafike nustatytos paraiškų pateikimo 

pradžios ir pabaigos datos. Projektų, teikiamų pagal veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių 

mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, 

kraštovaizdį“ paramos paraiškų priėmimo terminas – 2017-05-02–2017-06-30. Savivaldybių 

administracijų atstovai teigė nespėsiantys parengti visas paraiškas pagal nustatytus terminus, todėl 

siūlė kreiptis  į Žemės ūkio ministeriją, nurodant argumentuotas priežastis ir prašant nukelti paraiškų 

pateikimo terminą, o taip pat pasiteirauti dėl galimybės papildyti rezervinių projektų sąrašą naujais 

projektais. 

NUTARTA:  

1. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-11 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos 

priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Marijampolės regiono 

projektų sąrašų patvirtinimo“. 

2. Parengti raštą Žemės ūkio ministerijai dėl paraiškų pateikimo termino nukėlimo ir 

galimybės papildyti rezervinių projektų sąrašą naujais projektais. 

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

programos priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformalaus švietimo infrastruktūros tobulinimas“ iš 

ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo 

patvirtinimo. 

Pristatydama klausimą, Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė, priminė, kad Skyrius, 2016 m. 

gruodžio 19 d. raštu Nr. 51/8D-304 Marijampolės regiono savivaldybių administracijoms išsiuntė 

kvietimą teikti projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo pagal 2014–2020 metų 
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Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir 

žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformalaus švietimo 

infrastruktūros tobulinimas“ (toliau – Priemonė). Buvo pateikti 5 projektiniai pasiūlymai dėl regiono 

projektų įgyvendinimo pagal Priemonę. Pranešėja informavo, kad Skyrius atlieka pateiktų projektinių 

pasiūlymų dėl regiono projektų įgyvendinimo vertinimą. Šiuo metu yra baigti vertinti 2 projektiniai 

pasiūlymai – Kalvarijos savivaldybės administracijos projektas „Neformaliojo švietimo veiklų 

kokybės gerinimas Kalvarijos meno mokykloje“ ir Kazlų Rūdos  savivaldybės administracijos 

projektas „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Kazlų Rūdoje“ – pateikti be investicijų 

projektų. Vertinimo metu nustatyta, kad 2 minėti projektiniai pasiūlymai atitinka visus nustatytus 

reikalavimus ir gali būti įtraukti į regiono projektų sąrašą. Likusieji Marijampolės, Šakių ir 

Vilkaviškio rajonų savivaldybių administracijų pateikti projektiniai pasiūlymai, teikti kartu su 

investicijų projektais, yra vertinami. 

Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė priminė, kad 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. Įvertinus tai, kad 2 projektiniai pasiūlymai yra įvertinti kaip atitinkantys visus keliamus 

reikalavimus, siūloma sudaryti priemonės 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformalaus švietimo infrastruktūros 

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

sąrašą kaupiamuoju būdu.  

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją, buvo parengtas sprendimo projektas „Dėl 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės 

švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 

„Neformalaus švietimo infrastruktūros tobulinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“. 

Tarybos nariai balsavo 9 „už“ pateiktą sprendimo projektą, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-12 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo 

didinimas“ priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformalaus švietimo infrastruktūros tobulinimas“ iš 

ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo 

patvirtinimo“. 

Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė 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. 

6. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos atstovų į 2014-2020 metų 

Europos kaimynystės priemonės Lietuvos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną 

programos jungtinį stebėsenos komitetą skyrimo. 

Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas informavo, kad 2017 m. balandžio 13 d. buvo gautas 

Vidaus reikalų ministerijos raštas „Dėl atstovų delegavimo į 2014-2020 metų Europos kaimynystės 

priemonės Lietuvos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną programos jungtinį stebėsenos 

komitetą“. Raštu prašoma paskirti 2 atstovus (pagrindinį ir pakaitinį) dalyvauti Europos kaimynystės 

priemonės Lietuvos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną programos (toliau – EKP 

programa) jungtiniame stebėsenos komitete. Tarybos pirmininkas M. Ražinskas paaiškino, kad minėto 

komiteto posėdžiai organizuojami 1-2 kartus per metus programoje dalyvaujančių šalių teritorijoje, 

akcentuodamas, kad posėdžių darbo kalba – anglų kalba. Todėl siūlomi kandidatai turėtų gerai mokėti 

šią kalbą. Tarybos narys – Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka pridūrė, kad 

siekiant efektyvaus darbo, jo nuomone, kandidatai turėtų mokėti ir rusų kalbą. Tarybos pirmininkas 

Metas Ražinskas kvietė Tarybos narius siūlyti kandidatus, kurie mokėtų anglų ir rusų kalbas ir galėtų 

atstovauti Marijampolės regiono plėtros tarybą EKP programos jungtiniame stebėsenos komitete. 

Pagrindiniu nariu atstovauti Marijampolės regionui Tarybos nariai siūlė Vilkaviškio rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Daivą Riklienę, o pakaitiniu – Marijampolės 

savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Valdą Tumelį. 
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Už pasiūlytą pagrindinio atstovo kandidatūrą – Vilkaviškio rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus pavaduotoją Daivą Riklienę Tarybos nariai balsavo 9 „už“ 0 – „prieš“, 0 – 

„susilaikė“. 

Už pasiūlytą pakaitinio atstovo kandidatūrą - Marijampolės savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotoją Valdą Tumelį Tarybos nariai balsavo 8 „už“ 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-13 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 

atstovų į 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Lietuvos ir Rusijos Federacijos 

bendradarbiavimo per sieną programos jungtinį stebėsenos komitetą skyrimo“. 

7. SVARSTYTA. Kiti klausimai.  

Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė trumpai pristatė situaciją, susijusią su priemonės Nr. 

04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ planavimu 

ir įgyvendinimu. Ji priminė, kad pagal šią priemonę buvo gauti 2 (Marijampolės savivaldybės 

administracijos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos) projektiniai pasiūlymai su 

investiciniais projektais. Vadovaujantis šios priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 26.2 

punkte išdėstyta nuostata, į regiono projektų sąrašą įtrauktų projektų viešųjų pirkimų procedūras turi 

vykdyti regiono plėtros tarybos pasirinkta ir pareiškėjų įgaliota perkančioji organizacija. Dėl šio 

priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo punkto taikymo yra kreiptasi Marijampolės regiono 

plėtros tarybos raštu į Susisiekimo ministeriją, tačiau atsakymas kol kas nėra gautas. Posėdyje 

dalyvavęs Marijampolės savivaldybės tarybos narys Povilas Isoda informavo kad Marijampolės 

savivaldybės administracija suvartoma galimybė atsiimti projektinį pasiūlymą dėl priemonės projektų 

finansavimo sąlygų apraše nustatyto reikalavimo organizuoti viešą konkursą vežėjui atrinkti (oficialų 

raštą pažadėjo atsiųsti artimiausiu metu). Tokiu atveju, Marijampolės regione pagal priemonę lieka tik 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos projektas. Atsižvelgiant į Marijampolės savivaldybės 

administracijos pateiktą informaciją, sprendimo priėmimas dėl šio klausimo buvo nukeltas sekančiam 

posėdžiui, kuriame planuojamas tvirtinti šios priemonės regiono projektų sąrašas.  

Skyriaus vedėja J. Mitrulevičienė informavo, kad šiuo metu yra derinamas MRP Plano 

projektas dėl priemonės Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas 

savivaldybėse“ (toliau – Priemonė) įtraukimo. 2017 balandžio 13 d. buvo gautas Vidaus reikalų 

ministerijos raštas (toliau – Raštas), kuriame pateiktos bendros pastabos MRP Plano projektui ir 

vėliau bus pateiktos pastabos pagal kiekvieną planuojamą įgyvendinti projektą. Rašte nurodoma, kad 

MRP Plane įtrauktuose projektuose turėtų būti numatytos ankstesnės projektų įtraukimo į regiono 

projektų sąrašą ir finansavimo sutarčių sudarymo datos, kad būtų įvykdytas šios Priemonės projektų 

finansavimo sąlygų aprašo (toliau – PFSA) 9.2 papunkčio reikalavimas, pagal kurį Marijampolės 

regione per 2016–2017 m. turi būti pasirašyta projektų sutarčių 400 254  Eur sumai. Taip pat turi būti  

suplanuota regiono projektų, prisidedančių prie Priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklio 

– „Parengtos piliečių chartijos“ (rodiklio kodas – P.N. 910) siekimo, ir užtikrinta, kad būtų pasiekta 

PFSA 27 punkte Marijampolės regionui nustatyta minimali šio rodiklio reikšmė – 2 vnt. Skyriaus 

vedėja J. Mitrulevičienė pasiūlė visus klausimus, susijusius su šios Priemonės projektų planavimu, 

aptarti artimiausiame Darbo grupės, koordinuojančios Marijampolės regiono projektų planavimą, 

posėdyje. 

Tarybos narys – Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka, atsižvelgdamas į 

tai, kad nuo 2017 m. buvo pakeista apmokėjimo už atliekų tvarkymą tvarka, siūlė į kitą Tarybos 

posėdį pakviesti UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro (toliau – MAATC) direktorių 

A. Bagušinską, prašant pateikti informaciją apie MAATC veiklos rezultatus (pajamas, išlaidas, 

pritaikytas lengvatas) bei atliktą MAATC auditą ir jo rezultatus. Tarybos nariai pritarė siūlymui. 

Sekantį Tarybos posėdį nutarta organizuoti gegužės mėn. Kalvarijos savivaldybėje.  

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                           Metas Ražinskas 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                            Kristina Jakavonienė 


