
 
 

REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 

MARIJAMPOLĖS APSKRITIES SKYRIUS 

 

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 44-OJO POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2018 m. vasario 26 d. Nr. 51/8P- 2 

Marijampolė 

 

Posėdis vyko 2018 m. vasario 19 d. III a. posėdžių salėje, Vytauto 28 g., Marijampolė.  

Posėdžio pradžia – 10.00 val. Posėdžio pabaiga – 12.00 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 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 

08.4.2-ESFA-R-615 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą 

tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“ 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. 

09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ iš ES 

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

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

07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

4. 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. 

5. Dėl pritarimo Marijampolės regiono specializacijos krypčių įgyvendinimo planui. 

6. UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro informacija. 

7. Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininko 2017 m. veiklos ataskaita  

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 ir papildytas vieno klausimo sprendimo projektas, lyginant su 

darbotvarkės projektu, siųstu prieš posėdį.  

Už papildytą darbotvarkę 9 Tarybos nariai balsavo „už“ , 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

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

priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros 

paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“ iš ES struktūrinių fondų 

lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo. 

Pranešėja – Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad Skyrius 2017 m. lapkričio 14 

d. raštu Nr. 51/8D-305 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 Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų 

prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“ (toliau – Priemonė). Galutinė 



2 

projektinių pasiūlymų pateikimo data – 2018 m. sausio 10 d. Buvo pateikti 5 projektiniai pasiūlymai 

dėl regiono projektų įgyvendinimo pagal Priemonę. Vertinimo metu nustatyta, kad pateikti projektiniai 

pasiūlymai atitinka visus nustatytus reikalavimus ir gali būti įtraukti į regiono projektų sąrašą. Taip pat 

Jurgita Mitrulevičienė savivaldybių atstovams priminė, kad visų projektinių pasiūlymų paraiškos 

pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas – 2018 m. birželio mėn. Atsižvelgiant į tai, kas 

aukščiau išdėstyta, buvo parengtas sprendimo projektas „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

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

priemonės 08.4.2-ESFA-R-615 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų 

prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“. 

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, 9 Tarybos nariai balsavo „už“, 0 – 

„prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-4 ,,Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

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

priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros 

paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“ iš ES struktūrinių fondų 

lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“. 

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

programos priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

prieinamumo didinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės 

regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

Pranešėja – Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė  informavo, kad Tarybos 2017 m. rugsėjo 

13 d. sprendimu Nr. 51/8S-35 (patvirtintas) ir 2017 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. 51/8S-41 (papildytas) 

buvo sudarytas 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-

705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ (toliau – Priemonė) iš ES 

struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašas Nr. 09.1.3-

CPVA-R-705-41 (toliau – Projektų sąrašas). Iš viso į patvirtintą Projektų sąrašą įtraukti 4 regioniniai 

projektai. Skyriaus vedėja paaiškino, kad buvo gauti Centrinės projektų valdymo agentūros raštai – 

2018 m. vasario 1 d. Nr. 2018/2-840 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos projekto Nr. 

09.1.3-CPVA-R-705-41-0004 paraiškos atsiėmimo“ ir 2018 m. vasario 6 d. Nr. 2018/2-906 „Dėl Šakių 

rajono savivaldybės administracijos projekto Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-41-0005 paraiškos atsiėmimo“, 

kuriais informuojama, kad, atsižvelgiant į Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos ir Šakių rajono 

savivaldybės administracijos prašymus, projektų „Kazlų Rūdos vaikų lopšelio-darželio ,,Pušelė“ 

edukacinių erdvių modernizavimas“ (paraiškos Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-41-0004) ir „Modernių ir 

saugių erdvių kūrimas Šakių rajono ugdymo įstaigose“ (paraiškos Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-41-0005) 

vertinimas nutrauktas, pareiškėjams atsiėmus paraiškas. J. Mitrulevičienė akcentavo, kad Kazlų Rūdos 

ir Šakių rajono savivaldybių administracijoms raštais informavus, kad projektų paraiškų pakartotinai 

jos teikti neplanuoja, Marijampolės regione pagal Priemonę lieka nepanaudota 250.606,60 Eur ES 

fondų lėšų ir regione nebus pasiekta nustatyto stebėsenos rodiklio „Pagal veiksmų programą ERPF 

lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos“ reikšmė, – t.y. nebus 

sukurtos 26 naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos. J. Mitrulevičienė teigė, kad 

Priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau – Aprašas) nustatyti griežti techniniai 

reikalavimai pastatų modernizavimui, kuriuos įgyvendinti projektų vykdytojams labai sudėtinga. 

Skyriaus vedėja pabrėžė, kad jeigu būtų poreikis regione įgyvendinti naujus projektus pagal Priemonę, 

reikėtų kreiptis į Švietimo ir mokslo ministeriją dėl Priemonės Aprašo keitimo, prašant nukelti projektų 

paraiškų pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminą. Tokiu atveju būtų galima regione atnaujinti 

kvietimą teikti projektinius pasiūlymus. 

Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas kreipėsi į Kazlų Rūdos ir Šakių rajono savivaldybių 

administracijų atstovus, klausdamas dėl kokių priežasčių jie atsiėmė projektų paraiškas.  

Šakių rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis teigė, kad Šakių rajono savivaldybės 

administracija atsiėmė paraišką, kadangi pagal Apraše nustatytus reikalavimus, keliamus pastato 

sutvarkymui, projektą finansiškai įgyvendinti būtų sudėtinga. Pranešėjas teigė, kad Šakių rajono 
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savivaldybei yra poreikis sutvarkyti ugdymo erdves, kad jos atitiktų elementarias higienos normų 

sąlygas, tačiau išpildyti dabartines Aprašo nuostatas neįmanoma. 

Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas Povilas Isoda teigė, kad jeigu Priemonės Apraše 

būtų nukeltas paraiškos pateikimo terminas, tuomet Marijampolės savivaldybės administracija turėtų 

poreikį įgyvendinti naują projektą pagal Priemonę iš likusių Marijampolės regione nepanaudotų ES 

struktūrinių fondų lėšų. 

Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas siūlė raštu nuo Tarybos kreiptis į Švietimo ir mokslo 

ministeriją (toliau – Ministerija) dėl Priemonės Aprašo keitimo, prašant nukelti projektų paraiškos 

pateikimo terminą, kad pareiškėjams būtų sudaryta galimybė teikti naujus projektus likusioms regione 

lėšoms panaudoti. Jeigu apklausus savivaldybių administracijas regione neatsirastų poreikio 

įgyvendinti naujus projektus, Tarybos pirmininkas siūlė Ministerijos užklausti, kur bus panaudojamos 

Marijampolės regione likusios ES fondų lėšos pagal Priemonę. 

Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta  ir vadovaujantis iš Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 19.1 ir 20.2 papunkčių 

nuostatomis, parengtas sprendimo projektas, kuriuo keičiamas Projektų sąrašas iš jo išbraukiant Kazlų 

Rūdos savivaldybės administracijos projektą „Kazlų Rūdos vaikų lopšelio-darželio ,,Pušelė“ 

edukacinių erdvių modernizavimas“ ir Šakių rajono savivaldybės administracijos projektą „Modernių 

ir saugių erdvių kūrimas Šakių rajono ugdymo įstaigose“.  

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, 9 Tarybos nariai balsavo „už“, 0 – 

„prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA.  

1. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-5 ,,Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2017 m. rugsėjo 

13 d. sprendimo Nr. 51/8S-35 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės 

09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ iš ES 

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

pakeitimo“.  

2. Parengti Tarybos raštą Ministerijai dėl Priemonės Aprašo keitimo, jei savivaldybių 

administracijos išreikš poreikį teikti naujus projektus likusioms lėšoms regione panaudoti.  

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

programos priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ iš ES struktūrinių fondų 

lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

Pranešėja – Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė paaiškino, kad 2016 m. sausio 20 d. 

Marijampolės regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/8S-4 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje 

skatinimas“ priemonės 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas 

Marijampolės regiono projektų sąrašas Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-41 (toliau – Projektų sąrašas), į kurį 

buvo įtrauktas 1 projektinis pasiūlymas. 2017 m. liepos 14 d. Marijampolės regiono plėtros tarybos 

sprendimu Nr. 51/8S-22 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. sausio 20 d. sprendimu 

Nr. 51/8S-4 Projektų sąrašas buvo papildytas dar 3 projektais. Vilkaviškio rajono savivaldybės 

administracija pateikė dar 2 projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo pagal 

Priemonę. Vertinimo metu nustatyta, kad pateikti projektiniai pasiūlymai atitinka visus nustatytus 

reikalavimus ir gali būti įtraukti į Projektų sąrašą. 

Taip pat Skyriaus vedėja informavo, kad pagal priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų 

kompleksinė plėtra“ (toliau – Priemonė) Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija yra baigusi 

įgyvendinti projektą „Vilkaviškio miesto centrinės J. Basanavičiaus aikštės ir jos prieigų sutvarkymas“, 

jam finansuoti buvo išmokėta mažiau ES fondų lėšų, nei buvo planuota Priemonės Marijampolės 

regiono Projektų sąraše. Atsižvelgiant į Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai 

finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 22.3 papunktį, siūloma patikslinti Projektų 

sąrašą ir, remiantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemio (SFMIS2014) 

duomenimis, projekto „Vilkaviškio miesto centrinės J. Basanavičiaus aikštės ir jos prieigų 

sutvarkymas“ įgyvendinimui skirtas lėšas sumažinti pagal faktiškai išmokėtas.  
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Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, buvo parengtas sprendimo projektas „Dėl 

Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. 51/8S-4 „Dėl 2014–2020 

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir 

dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonės 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ iš 

ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, 9 Tarybos nariai balsavo „už“, 0 – 

„prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-6 ,,Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 

m. sausio 20 d. sprendimo Nr. 51/8S-4 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 

priemonės 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

          4. 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.  

          Pranešėja – Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė priminė, kad Marijampolės regiono plėtros 

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“ (toliau – Priemonė) iš 

ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašą Nr. 

05.3.2-APVA-R-014-41 (toliau – Projektų sąrašas). Į Projektų sąrašą buvo įtraukti 5 Marijampolės 

regiono projektai, vienas iš jų – UAB „Vilkaviškio vandenys“ projektas „Geriamojo vandens tiekimo 

ir nuotekų surinkimo tinklų įrengimas Vilkaviškio rajone“. 

Jurgita Mitrulevičienė  informavo, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija 2017 m. 

gruodžio 28 d. raštu Nr. (07)(2.18)SD-2914 (toliau – Raštas) ir 2018 m. sausio 8 d. raštu Nr. 

(07)(2.18)SD-58 kreipėsi į Tarybą prašydama skirti papildomą finansavimą projekte „Geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų įrengimas Vilkaviškio rajone“ (toliau – Projektas) 

numatytai veiklai Nr. 3.1 „Asenizacinės mašinos pirkimas”. Rašte nurodoma, kad atlikus viešąjį 

pirkimą, 2017-04-07 buvo pasirašyta asenizacinės mašinos pirkimo sutartis Nr. SD-134. Ne vėliau, 

kaip per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos turėjo būti pateikta pirkimo sutarties garantija, tačiau 

tiekėjas jos nepateikė ir sutartis buvo nutraukta. Buvo atliktas antras viešasis pirkimas ir 2017-12-12 

buvo pasirašyta asenizacinės mašinos pirkimo sutartis Nr. SD-419. Pirmojo pirkimo laimėtojo (su 

kuriuo sutartis buvo nutraukta nepateikus garantijos) asenizacinės mašinos kaina buvo 69.300,00 Eur 

be PVM, antrojo pirkimo laimėtojo kaina – 82.600,00 Eur be PVM. Dėl didesnės antrojo pirkimo 

asenizacinės mašinos kainos, Raštu prašoma Projektui skirti papildomą finansavimą – 13.300,00 Eur. 

Pranešėja teigė, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija papildomo finansavimo 

prašo, remiantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 196.2 papunktyje nustatytu atveju – 

„dėl objektyvių priežasčių, kurios atsirado valstybės ar regiono projekto įgyvendinimo metu ir kurių 

nebuvo įmanoma numatyti paraiškos rengimo, vertinimo, projekto atrankos ir sprendimo dėl projekto 

finansavimo priėmimo metu, padidėja projekto sutartyje numatytoms veikloms įgyvendinti nustatytų 

projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma“. 

Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad vadovaujantis iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas), 22.4 ir 

23 punktu, projektinis pasiūlymas nėra tikslinamas.  Taip pat ji paaiškino, kad vadovaudamasis 2014–

2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo administravimo 

Regioninės plėtros departamente prie Vidaus reikalų ministerijos vidaus procedūrų aprašo 53.1.2 

papunkčiu, Skyrius nustatė, kad: 

1) Raštu pateikto prašymo atveju Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 197 

punktu nustatytos sąlygos yra tenkinamos (Raštu pateikta informacija apie Projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių 197 punktu nustatytų sąlygų tenkinimą – projekto vykdytojas ėmėsi priemonių, 

galinčių sumažinti papildomas išlaidas; projekto vykdytojui nėra apmokėtos galutiniame mokėjimo 
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prašyme nurodytos išlaidos; skyrus papildomą finansavimą nebus viršytas didžiausias galimų skirti 

projektui finansavimo lėšų dydis ir projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytas regiono projektams 

skirtų lėšų limitas; papildomas finansavimas skiriamas finansuoti toms projekto veiklos išlaidoms, 

kurios nebuvo pripažintos netinkamomis finansuoti nustačius pažeidimą; papildomas finansavimas 

skiriamas finansuoti toms veiklos išlaidoms, kurios atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše 

nustatytus reikalavimus; papildomas finansavimas skiriamas neviršijant priemonių įgyvendinimo 

plane Priemonei numatyto finansavimo, papildomos viešinimo priemonės nebus vykdomos, nes 

nepasikeičia privalomieji informavimo apie projektą veiksmams taikomi reikalavimai). 

2) Raštu pateikto prašymo atveju papildomi reikalavimai, nustatyti Priemonės projektų 

finansavimo sąlygų aprašo 44 punktu, yra tenkinami. 

Jurgita Mitrulevičienė paaiškino, kad pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų posistemio (toliau – SFMIS2014) duomenis, likusių 4 projektų, įtrauktų į Priemonės Projektų 

sąrašą, didžiausios galimos projektų tinkamų finansuoti išlaidų sumos ir jų pasiskirstymas pagal 

šaltinius skiriasi nuo esančio Projektų sąraše. Vadovaujantis Tvarkos aprašo 22.2 papunkčiais, siūloma 

Projektų sąrašą patikslinti, atsižvelgiant į SFMIS2014 duomenimis projektų sutartimis nustatytas 

tinkamų finansuoti išlaidų sumas ir jų paskirstymą pagal finansavimo šaltinius. 

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 22.2 ir 22.4 papunkčių nuostatomis, parengtas sprendimo 

projektas, kuriuo keičiamas Projektų sąrašas.  

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, 9 Tarybos narius balsavo „už“, 0 – 

„prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-7 ,,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“. 

5. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Marijampolės regiono specializacijos krypčių įgyvendinimo 

planui. 

Pranešėjas – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo direktorius 

Evaldas Ulevičius informavo, kad Marijampolės regiono plėtros taryba 2017 m. birželio 6 d. 

vykusiame Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdyje pritarė dalyvavimui kuriant regiono 

specializacijos kryptis.  Šiam tikslui įgyvendinti Marijampolės regiono plėtros taryba 2017 m. spalio 9 

d. sprendimu Nr. 51/8S-39 „Dėl Darbo grupės siūlymams dėl Marijampolės regiono specializacijos 

parengti sudarymo“ sudarė Darbo grupę siūlymams dėl Marijampolės regiono specializacijos parengti 

(toliau – Darbo grupė). Marijampolės regiono plėtros taryba 2017 m. gruodžio 6 d. sprendimu Nr. 

51/8S-57 „Dėl pritarimo siūlymams dėl Marijampolės regiono specializacijos“ išskyrė šias regiono 

specializacijos kryptis: Mokslas – Maistas – Mediena – Metalas. Regione pasirinkta plėtoti maisto, 

medienos, metalo sektorius, tai derinant su atitinkamos kvalifikacijos specialistų paruošimu, taip viską 

apjungiant į integruotą modulį/klasterį „4M“. E. Ulevičius akcentavo, kad derinant specializacijoje 

išskirtų sektorių plėtrą ir iniciatyvas, t. y. imantis kompleksinių veiksmų, siekiama kuo didesnio 

teigiamo efekto ir konkrečių rezultatų Marijampolės regiono socialinei ir ekonominei plėtrai. Be to, 

toks specializacijos modelis, atsižvelgiant į regiono specifiką – geografinę padėtį, logistinę 

infrastruktūrą, ūkio sektorių diversifikaciją, tikėtina, turėtų pastebimą teigiamą poveikį. Evaldas 

Ulevičius informavo, kad Vidaus reikalų ministerija 2018 m. sausio 15 d. raštu Nr. 1D-228(22) „Dėl 

regionų plėtros tarybų išskirtų regionų specializacijos krypčių“, siekdama atrinkti bandomąsias regionų 

specializacijas, kreipėsi į regionų plėtros tarybas, prašant pateikti informaciją apie planuojamas 

kiekvienos specializacijos krypties įgyvendinimo iniciatyvas (veiksmus). Darbo grupė pagal Vidaus 

reikalų ministerijos raštu pateiktas formas, parengė ir 2018 m. vasario 7 d. vykusiame Darbo grupės 

posėdyje nusprendė teikti Tarybos pritarimui išskirtų Marijampolės regiono specializacijų krypčių 

įgyvendinimo planą ir iniciatyvų aprašymus. 

Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas kvietė Tarybos narius pasisakyti dėl Marijampolės 

regiono specializacijų krypčių įgyvendinimo plano ir iniciatyvų aprašymų. 

Marijampolės profesinio rengimo centro direktorius Vidas Juozas Šalaševičius teigė, kad 

Marijampolės profesinio rengimo centras turi apie 150 licencijuotų programų, pagal kurias gali ruošti 
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darbo rinkai paklausius specialistus. Pranešėjas kaip vieną iš didžiausių problemų įžvelgė – stojančiųjų 

mokinių skaičiaus mažėjimą, taip pat mokinių priėmimą per LAMA BPO (Lietuvos aukštųjų mokyklų 

asociacija bendrajam priėmimui organizuoti) informacinę sistemą. V.J.Šalaševičius ragino 

Marijampolės regiono savivaldybes tapti Marijampolės profesinio rengimo centro dalininkais, kadangi 

2018 metais profesinio rengimo centrui bus suteikiamas viešosios įstaigos statusas. Tokiu būdu 

atsirastų daugiau galimybių bendradarbiauti. Marijampolės kolegijos direktorius Vaidas Viliūnas teigė, 

kad matydamas neigiamus demografinius procesus, kurie įtakoja ir perspektyvinius plėtros planus, 

Marijampolės kolegijos vaidmuo turėtų būti kitokių, paklausesnių specialistų rengimo užtikrinimas 

regione. Jis išskyrė gamybos proceso automatizavimo ir robotizavimo specialybės įdiegimą 

Marijampolės kolegijoje.  

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka pasitikslino, ar visos teiktos 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos iniciatyvos buvo įtrauktos į specializacijų krypčių 

įgyvendinimo planą. E.Ulevičius informavo, kad visa pateikta Vilkaviškio rajono savivaldybės 

administracijos informacija įtraukta. 

Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas informavo, kad pateikus ministerijoms Marijampolės 

regiono specializacijų krypčių įgyvendinimo planą, bus vykstama į Ūkio bei Švietimo ir mokslo 

ministerijas pristatyti viceministrams ar atsakingiems asmenimis Marijampolės regiono specializacijų 

krypčių įgyvendinimo planą. 

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, 9 Tarybos nariai balsavo „už“, 0 – 

„prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-8 ,,Dėl pritarimo Marijampolės regiono 

specializacijos krypčių įgyvendinimo planui“. 

6. SVARSTYTA. UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro informacija. 

Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas teigė, kad Tarybos nariams trūksta informacijos dėl 

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro (toliau – MAATC) vykdomos veiklos. Todėl 

Metas Ražinskas paprašė, kad MAATC direktorius Algirdas Bagušinskas kiekvieną mėnesį Tarybos 

nariams pateiktų informaciją apie atliekų tvarkymą.  

Tarybos pirmininkas paprašė, kad Algirdas Bagušinskas paaiškintų, kas vyksta tarp MAATC ir 

operatoriaus UAB „Neg Recycling“, kadangi šiuo metu susiklosčiusi sudėtinga situacija – gresia 6,5 

mln. Eur bauda už netinkamą atliekų tvarkymą bei vyksta teisminiai ginčai. 

MAATC direktorius Algirdas Bagušinskas teigė, kad atliekų tvarkymo problemos klausimai 

intensyviai svarstomi aukščiausiame lygmenyje, t. y. Seime, Vyriausybėje, Aplinkos ministerijoje, 

dalyvaujant Marijampolės regiono savivaldybių merams ir administracijų direktoriams. Pranešėjas 

teigė, jog nuolat regioninėje spaudoje pateikiama informacija, susijusi su Marijampolės regiono atliekų 

tvarkymo klausimais. Pranešėjo teigimu, „Neg Recycling“ niekada, išskyrus bandomąjį laikotarpį, 

nevykdė sutartinių įsipareigojimų, t.y. neatrinko 10 proc. antrinių žaliavų ir negamino kietojo atgauto 

kuro pagal sutartyje įtvirtintą standarto reikalavimą. Algirdas Bagušinskas teigė, kad operatorius UAB 

„Neg Recycling“ reikalauja, jog iš jų teritorijos būtų išvežta 3 tūkst. tonų atliekų, kad pradėtų veikti 

mechaninio biologinio ar mechaninio apdorojimo įrenginiai. Todėl intensyviai buvo ieškoma kvotų,  

susidariusių atliekų išvežimui. Pranešėjas teigė, kad šiuo metu yra atrinktas vežėjas,  galintis į Klaipėdą 

išvežti susikaupusias atliekas utilizavimui. MAATC direktorius teigė, kad buvo kreiptasi į UAB „Neg 

Recycling“, kad jie vykdytų atliekų pakrovimo darbus.  

Šakių rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis pasiteiravo, kas padengs susidariusias 

papildomas išlaidas. Algirdas Bagušinskas atsakydamas į klausimą teigė, kad susidariusias papildomas 

išlaidas turėtų padengti operatorius UAB „Neg Recycling“. 

UAB „Neg Recycling“ atstovas Laimonas Laukys teigė, kad kietojo atgauto kuro pagal 

sutartyje įtvirtintą standarto reikalavimą neįmanoma pagaminti ir neįmanoma atrinkti 10 proc. antrinių 

žaliavų. Laimonas Laukys paaiškino, kad norint, kad pradėtų veikti mechaninio biologinio ar 

mechaninio apdorojimo įrenginiai MAATC turi įvykdyti numatytas sąlygas. Pranešėjas teigė, kad 

atliekų išvežimas iš „Neg Recycling“ teritorijos turi būti vykdomas nuolat. Laimonas Laukys teigė, 

kad UAB „Neg Recycling“ galėtų pakrauti atliekas surastam vežėjui, tačiau už šias paslaugas turi būti 

atlyginta.  

Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas rekomendavo MAATC ir operatoriui „Neg Recycling“ 

susitarti, priimant sprendimus ir atliekant konkrečius veiksmus atliekų tvarkymo srityje. 

http://bakalauras.lamabpo.lt/bakalauro-ir-vientisosios-studijos/stojantiesiems-2017/2017-m-datos/
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7. SVARSTYTA. Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininko 2017 m. veiklos ataskaita.  

Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas informavo, kad per 2017 metus buvo suorganizuotas 21 

Tarybos posėdis, 13 iš jų – rašytinės procedūros tvarka. Iš viso buvo priimta 59 sprendimai. Metas 

Ražinskas atstovavo Tarybai vykusiuose Nacionalinės regioninės plėtros tarybos posėdžiuose, 

inicijavo susitikimus su ministerijų atstovais iškilusiems klausimams spręsti, bendradarbiavo su 

savivaldybių merais aptariant svarbius regionui klausimus. Tarybos pirmininkas dalyvavo Lietuvos ir 

Lenkijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną komisijos posėdyje, kuriame buvo aptartas 

atsakingų tarnybų bendradarbiavimas gyventojų apsaugos ir gelbėjimo ekstremalių situacijų atvejais, 

aplinkosaugos ir gamtinių išteklių, priešgaisrinės saugos, sienos apsaugos ir muitinės bei viešosios 

tvarkos palaikymo srityse.  

Tarybos pirmininkas akcentavo, kad iki 2017 metų pabaigos Taryba jau yra patvirtinusi regiono 

projektų sąrašus pagal 17 iš 21 planuojamų įgyvendinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos regioninių priemonių. Į regiono projektų sąrašus per 2017 metus įtraukti 

74 projektai, suplanuojant jų įgyvendinimui 18 800 356 Eur ES lėšų. Pagal likusias 4 regionines 

priemones projektų sąrašai bus tvirtinami jau 2018 metais. Šiuo metu Marijampolės regione suplanuota 

apie 38 mln. eurų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, t. y. 80 proc. nuo regionui skirtos 2014–

2020 metų finansavimo laikotarpiui sumos. 

Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas pasidžiaugė, kad 2017 metais priimtas vienas iš 

svarbiausių sprendimų – Marijampolės regiono specializacijos krypčių nustatymas. Patvirtintos 

Marijampolės regiono specializacijos kryptys, dalyvauta Vidaus reikalų ministerijoje susitikime su 

Finansų, Ūkio, Švietimo ir mokslo bei Vidaus reikalų ministerijų atstovais, aptariant Marijampolės 

regiono specializaciją. 

Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas įvardino, kad 2017 m. dalyvavo šiuose posėdžiuose: 

Lietuvos ir Lenkijos tarpvalstybinės bendradarbiavimo per sieną komisijos pasienio bendradarbiavimo 

darbo grupės XII posėdyje, Regioninės politikos pavasario forume, Valstybės valdymo ir savivaldybių 

komiteto posėdyje, Nacionalinės regioninės plėtros tarybos posėdyje (svarstyta Baltoji knyga) ir davė 

interviu Žinių radijui apie regioninės politikos įgyvendinimą. 

Tarybos pirmininkas padėkojo visiems už bendrą darbą ir priimtus sprendimus. 

8. SVARSTYTA. Kiti klausimai.  

Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas informavo, kad Taryba raštu kreipėsi į Vidaus reikalų 

ministeriją dėl to, kad nesutinka dėl numatomo sprendimo mažinti Vyriausybės atstovų skaičių. 

Metas Ražinskas informavo, kad numatomas Regioninės plėtros įstatymo pakeitimas. Buvo 

gautas Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto 2018 m. vasario 7 d. 

raštas Nr. S-2018-905 „Dėl pasiūlymų pateikimo“, kuriuo prašoma pateikti argumentuotą nuomonę dėl 

Regioninės plėtros įstatymo pakeitimo tikslingumo bei konkrečius siūlymus dėl tam tikrų įstatymo 

straipsnių ar nuostatų galimo keitimo. Todėl Tarybos narius M. Ražinskas ragino teikti pastabas ir 

pasiūlymus susijusius su Regioninės plėtros įstatymo nuostatomis. 

Sekantį Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdį numatoma organizuoti balandžio mėn. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                       Metas Ražinskas 
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