
 
 

REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 

MARIJAMPOLĖS APSKRITIES SKYRIUS 

 

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2017 m. birželio 9 d.  Nr. 51/8P-9  

Marijampolė 

 

Posėdis vyko 2017 m. birželio 6 d. Kalvarijoje.  

Posėdžio pradžia – 10.00 val. Posėdžio pabaiga – 12.30 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 Ingrida Venclovaitė. 

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

 

DARBOTVARKĖ: 

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

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

lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo 

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

09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ 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 

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

struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo  

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

5. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. 51/8S-23 

„Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 

6. Informacija dėl galimo bendradarbiavimo skatinant regiono plėtrą 

7. Informacija apie UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro veiklos ir atlikto 

audito rezultatus 

8. Kiti klausimai 

 

Posėdyje dalyvavo 9 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 9 Tarybos nariai balsavo „už“ , 0 – „prieš“, 

0 – „susilaikė“. 

 

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

priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ iš ES 

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

Pranešėja – Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, 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 Europos Sąjungos 

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

potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros 
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tobulinimas“ (toliau – Priemonė). Buvo pateikti 5 projektiniai pasiūlymai dėl regiono projektų 

įgyvendinimo pagal Priemonę. 

2017 m. balandžio 13 d. Marijampolės regiono plėtros tarybos sprendimu 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 

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

finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas Marijampolės regiono 

projektų sąrašas Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-41 (toliau – Sąrašas), į kurį buvo įtraukti 2 projektiniai 

pasiūlymai, kurių vertinimas 2017 m. balandžio mėnesį buvo užbaigtas ir kurie atitiko visus keliamus 

reikalavimus. 

2017 m. gegužės mėnesį buvo baigtas dar 3 projektinių pasiūlymų vertinimas, patvirtintos jų 

vertinimo išvados. Jie yra įvertinti kaip atitinkantys visus keliamus reikalavimus. Dėl to siūloma 

papildyti Sąrašą, įtraukiant 3 naujus projektus: ,,Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas 

Marijampolėje“ (pareiškėjas – Marijampolės savivaldybės administracija), ,,Neformaliojo švietimo 

infrastruktūros tobulinimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ (pareiškėjas – Vilkaviškio rajono 

savivaldybės administracija), ,,Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Šakių mieste“ 

(pareiškėjas – Šakių rajono savivaldybės administracija).  

Skyriaus vedėja regiono savivaldybių administracijų atstovams priminė, jog pagal šią Priemonę 

vėliausias paraiškų pateikimo terminas – 2017 m. rugsėjo mėn. pabaiga. 

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

fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo 

infrastruktūros tobulinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės 

regiono projektų sąrašo pakeitimo“. 

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

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-15 ,,Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo 

infrastruktūros tobulinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės 

regiono projektų sąrašo pakeitimo“. 

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

priemonės 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo. 

Pranešėja – Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad Skyrius 2017 m. balandžio 6 

d. raštu Nr. 51/8D-128 Marijampolės regiono savivaldybių administracijoms išsiuntė kvietimą teikti 

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

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

potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-724 priemonę „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“  (toliau 

– Priemonė). Galutinė projektinių pasiūlymų pateikimo data buvo – 2017 m. gegužės 2 d. (kai 

neprivaloma rengti investicijų projektą) ir 2017 m. gegužės 15 d. (kai privaloma rengti investicijų 

projektą). Buvo pateikti 5 projektiniai pasiūlymai dėl regiono projektų įgyvendinimo pagal Priemonę. 

Skyrius baigė vertinti du projektinius pasiūlymus (pateiktus be investicijų projektų): Kazlų 

Rūdos savivaldybės administracijos ,,Ugdymo veiklos kokybės gerinimas Plutiškių gimnazijoje“ ir 

Kalvarijos savivaldybės administracijos ,,Ugdymo kokybės gerinimas Kalvarijos gimnazijoje“. 
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 iš ES struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašą kaupiamuoju būdu. Skyriaus vedėja 

informavo, jog šiuo metu yra vertinami trys projektai pagal Priemonę, kurie yra pateikti su investicijų 

projektais.  

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

fondų investicijų veiksmų programos priemonės 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo 
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didinimas“ 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-16 ,,Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos priemonės 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo 

didinimas“ 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. 

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

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

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

patvirtinimo. 

Pranešėja – Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad Skyrius 2016 m. gruodžio 29 

d. raštu Nr. 51/8D-312 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 išteklių 

energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo 

transporto priemonių parko atnaujinimas“ (toliau – Priemonė), buvo gauti 2 projektiniai pasiūlymai dėl 

regiono projekto įgyvendinimo (toliau – Projektiniai pasiūlymai): Marijampolės savivaldybės 

administracijos – „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Marijampolės 

savivaldybėje“ ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos – „Vietinio susisiekimo viešojo 

transporto priemonių parko atnaujinimas Vilkaviškio rajone“. Skyrius baigė vertinti šiuos 2 projektinius 

pasiūlymus, vertinimo metu nustatyta, kad jie atitinka visus nustatytus reikalavimus ir gali būti įtraukti 

į regiono projektų sąrašą. Atsižvelgiant į tai, siūloma sudaryti Priemonės iš ES struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašą. 

Skyriaus vedėja atkreipė dėmesį, jog pagal Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 3-421(1.5 E) 

,,Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos 

efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-518 

priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų 

finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 26.2 p. reikalavimus, į regiono projektų sąrašą įtrauktų 

projektų viešųjų pirkimų procedūras vykdo regiono plėtros tarybos pasirinkta ir pareiškėjų įgaliota 

perkančioji organizacija. Vykusio posėdžio metu nuspręsta dėl viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo 

perkančiąja organizacija pasirinkti Vilkaviškio rajono savivaldybės administraciją.  
Tarybos nariai balsavo 9 „už“ pateiktą sprendimo projektą, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA:  

1. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-17 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos priemonės 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių 

parko atnaujinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono 

projektų sąrašo patvirtinimo“. 

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

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

struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašą įtrauktų 

projektų viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo perkančiąja organizacija pasirinkti Vilkaviškio rajono 

savivaldybės administraciją.  
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. 
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4. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams pakeitimo. 

Pranešėja – Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad pateiktu sprendimo projektu 

siūloma tikslinti į Marijampolės regiono plėtros planą 2014–2020 metams (toliau – MRP Planas) įtrauktų 

projektų, planuojamų įgyvendinti pagal priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“, informaciją. Poreikis 

tikslinti MRP Planą kilo dėl šių priežasčių:  

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 2017 m. 

gegužės 19 d. raštu Nr. (29-2-5)-APVA-1107 ,,Dėl paraiškos Nr. 05.5.1-APVA-R-019-41-0003 

vertinimo pratesimo“, informavo, kad projekto „Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių likvidavimas 

Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ (toliau – Projektas) paraiškos vertinimo metu buvo nustatyta, kad 

įgyvendinus Projektą bus pasiekta mažesnė stebėsenos rodiklio „Teritorijų, kuriose įgyvendintos 

kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas (rodiklio kodas R.N.091)“ (toliau – Rodiklis R.N.091) 

reikšmė. Planuota  – 7,3 ha, vertinimo metu nustatyta – 1,9 ha. 

2. Kazlų Rūdos savivaldybės administracija atsiėmė projekto „Gamtinio karkaso teritorijose 

kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“ paraišką ir teiks 

projektą pakartotinai, padidinant Rodiklio R.N.091 reikšmę iki 16 ha.    

Skyriaus vedėja atkreipė į tai, kad sumažėjus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos 

projekto „Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių likvidavimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ 

Rodiklio R.N.091 reikšmei, vis tiek bus pasiekta šios Priemonės finansavimo sąlygų apraše 

Marijampolės regionui nustatyta minimali rodiklio reikšmė. MRP Plano pakeitimo projektas buvo 

suderintas su Aplinkos ministerija. 

Skyriaus vedėja priminė, jog pagal priemonę 05.5.1 „Kraštovaizdžio apsauga“ projektinius 

pasiūlymus galima teikti iki 2018 metų pirmojo ketvirčio pabaigos.  

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-18 „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“. 

5. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo 

Nr. 51/8S-23 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėja – Regioninės plėtros departamento prie VRM Techninės paramos administravimo ir 

veiklos koordinavimo skyriaus vyr. specialistė Gintarė Martinkienė 

Regioninės plėtros departamento prie VRM Techninės paramos administravimo ir veiklos 

koordinavimo skyriaus vyr. specialistė Gintarė Martinkienė pristatė klausimą dėl Regiono plėtros 

tarybos darbo reglamento pakeitimo. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui 2017 m. gegužės 15 

d. įsakymu pakeitus Regiono plėtros tarybos pavyzdinį darbo reglamentą, Marijampolės regiono plėtros 

tarybai pateiktas svarstyti Marijampolės regiono plėtros tarybos darbo reglamento pakeitimo projektas. 

Pranešėja teigė, kad visos nuostatos iš Regiono plėtros tarybos pavyzdinio darbo reglamento perkeltos į 

Marijampolės regiono plėtros tarybos darbo reglamentą (toliau – Darbo reglamentas). Pagrindinė Darbo 

reglamento pakeista nuostata, kad dalis sekretoriato vykdomų funkcijų pavesta vykdyti Regioninės 

plėtros departamento prie VRM Techninės paramos administravimo ir veiklos koordinavimo skyriui 

(toliau – Techninės paramos administravimo ir veiklos koordinavimo skyrius) sumažinant Sekretoriato 

darbo krūvį. Taip pat pranešėja akcentavo, kad pakeistas Darbo reglamento 39.1 punktas, jog Tarybos 

nariai gali tik išreikšti savo pritarimą ar nepritarimą pateiktam (-iems) Tarybos sprendimo (-ų) projektui 

(-ams) arba nusišalinti nuo balsavimo svarstomu (-ais) klausimu (-ais).  

Tarybos pirmininkas ir Tarybos nariai klausė, ar Sekretoriato kai kurių funkcijų pavedimas 

Techninės paramos administravimo ir veiklos koordinavimo skyriui neapsunkins komunikavimo ir bus 

užtikrintas efektyvus abipusis ryšys. Posėdžio nariai akcentavo, kad šiuo metu su Sekretoriatu vyksta 

glaudus ir efektyvus bendradarbiavimas.  
Kazlų Rūdos savivaldybės meras teigė, jog Darbo reglamento pakeitimai reiškia funkcijų 

centralizavimą.  Techninės paramos administravimo ir veiklos koordinavimo skyriaus vyr. specialistė 

teigė, jog šie pakeitimai daromi, kad atneštų teigiamus pokyčius. Ji informavo, jog šiuolaikinių 
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priemonių dėka informaciją galima pateikti operatyviai. Tarybos pirmininkas pasiteiravo, ką dėl siūlomų 

Darbo reglamento pakeitimų mano Sekretoriatas. Skyriaus vedėja atsakė, jog dokumentus, susijusius su 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa, jau šiuo metu Tarybai pateikia 

Techninės paramos administravimo ir veiklos koordinavimo skyrius.  

Po įvykusių diskusijų, Tarybos pirmininkas pasiūlė detaliau išsiaiškinus Darbo reglamento 

pakeitimų įtaką Tarybos veiklai, klausimą dėl naujojo Darbo reglamento pakeitimų svarstyti kitame 

posėdyje.  

NUTARTA. Klausimą „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. birželio 30 d. 

sprendimo Nr. 51/8S-23 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ 

pakeitimo“ svarstyti kitame Tarybos posėdyje. 

6 SVARSTYTA. Informacija dėl galimo bendradarbiavimo skatinant regiono plėtrą. 

Pranešėja – Užsienio reikalų ministerijos ambasadorė ypatingiems pavedimams Gitana 

Grigaitytė pristatė galimo bendradarbiavimo gaires skatinant regiono ekonominę plėtrą, užmezgant 

glaudesnius ryšius su iš regiono į kitas šalis išvykusiais kraštiečiais. Pranešėja supažindino su Užsienio 

reikalų ministerijos vykdomais projektais: ,,Migruojantys paukščiai“, ,,City Alumni“, ,,Globalūs 

regionai“, ,,Kurk Lietuvai“ ir pakvietė savivaldybes juose aktyviai dalyvauti. 

7 SVARSTYTA. Informacija apie UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro 

veiklos ir atlikto audito rezultatus. 

Posėdyje dalyvavo ir UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro (toliau – MAATC) 

atstovai: direktorius Algirdas Bagušinskas, vyriausioji finansininkė Ieva Andriūnienė ir veiklos 

administravimo skyriaus vadovė Irma Petrauskienė, kurie informavo apie MAATC veiklos ir atlikto 

audito rezultatus. MAATC vyriausioji finansininkė Ieva Andriūnienė akcentavo, jog remiantis 2017 

metų pirmojo ketvirčio duomenimis, MAATC veikla tampa pelninga, pasiektas teigiamas rezultatas. 

MAATC veiklos administravimo skyriaus vadovė Irma Petrauskienė pristatė apie jų inicijuotą veiklos 

auditą, kurį atliko viešojo pirkimo būdu konkursą laimėjusi įmonė. Audito ataskaitą apie  MAATC 

veiklą parengė ,,UAB Eurointegracijos projektai“. Ataskaitoje išanalizuota 2014–2016 metų MAATC 

veikla ir pateiktos 2017–2020 metų veiklos perspektyvos. Pranešėja informavo, jog auditą atlikusi įmonė 

pasiūlė surengti pristatymą apie vykdytą auditą, jo rezultatus ir susitikime su savivaldybių atstovais 

atsakyti į visus rūpimus klausimus. Kazlų Rudos savivaldybės meras pasiūlė, jog sekančiame Tarybos 

posėdyje reikia svarstyti klausimą apie MAATC veiklos ir atlikto audito rezultatus. 

NUTARTA. Sekančiame Tarybos pasėdyje svarstyti klausimą apie MAATC veiklos ir atlikto 

audito rezultatus. 

8 SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Tarybos pirmininkas informavo Tarybos narius apie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos siųstą raštą Nr. 1D-2888 ,,Dėl regionų specializacijos“. Pranešėjas paragino dalyvauti 

kuriant regionų specializacijos kryptis ir siūlyti naujos priemonės, skirtos regiono specializacijos 

įtvirtinimui, kūrimą finansuoti ne iš 2014–2020 m. Europos Sąjungos finansinio periodo regioniniam 

planavimui numatytų lėšų. Tarybos nariai pritarė pasiūlymui. Buvo nutarta raštu informuoti Vidaus 

reikalų ministeriją dėl priimto sprendimo. 

Šakių rajono savivaldybės administracijos atstovas Vitas Girdauskas informavo, jog 

atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos raštą Nr. 1D-3002 „Dėl priemonės Nr. 

09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 

keitimo  derinimo“, Šakių rajono savivaldybės administracija siūlo priemonės 09.1.3-CPVA-R-724 

„Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ finansavimo sąlygų aprašo keitimo projekte panaikinti 

draudimą investuoti į mokyklos-daugiafunkcio centro pastate jau veikiančias priešmokyklinio ir (ar) 

ikimokyklinio ugdymo grupes, kas leistų modernizuoti esamas naudojamas priešmokyklinukų ir (ar) 

ikimokyklinukų  patalpas.  

Tarybos nariai pastabai pritarė. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                       Metas Ražinskas 

  

 

Posėdžio sekretorė                                                       Ingrida Venclovaitė  


