
 
 

REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 

MARIJAMPOLĖS APSKRITIES SKYRIUS 

 

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 51-OJO POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2018 m. liepos 12 d.   Nr. 51/8P-9 

Marijampolė 

 

Posėdis vyko 2018 m. liepos 4 d. Kalvarijos savivaldybės tarybos posėdžių salėje, Laisvės g. 2, 

Kalvarija.  

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 Ingrida Švabauskienė. 

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

Posėdyje dalyvavo 12 Tarybos narių. Kvorumas yra. 

DARBOTVARKĖ: 

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

08.1.3-CPVA-R-609 Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ 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. 

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; 

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

08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo; 

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

5. UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro informacija; 

6. Kiti klausimai. 

Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas supažindino su posėdžio darbotvarkės projektu, kuris 

buvo siųstas prieš posėdį. Pranešėjas pasiteiravo, ar Tarybos nariai turi pastabų dėl posėdžio darbotvarkės 

projekto.  

Už pasiūlytą darbotvarkę 12 Tarybos narių balsavo „už“ , 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas informavo, kad Vidaus reikalų ministro 2018-06-22 

įsakymu Nr. 1V-450 buvo pakeista Tarybos sudėtis, ją papildant socialinių ir ekonominių partnerių 

pasiūlytais atstovais. Pranešėjas teigė, jog Tarybą, iki šiol sudarytą iš regiono savivaldybių merų ir 

deleguotų savivaldybių tarybų narių, papildė 6 nauji nariai. Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas 

paprašė, kad naujieji Tarybos nariai, dalyvaujantys Tarybos posėdyje, prisistatytų. Trumpai save 

pristatydami pasisakė naujieji Tarybos nariai: Ovidijus Jankauskas, Lietuvos pramoninkų konfederacijos 

atstovas, Gintaras Skamaročius, viešosios įstaigos Nemuno euroregiono Marijampolės biuro direktorius, 

Evaldas Ulevičius, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo direktorius, Vaidotas 

Viliūnas, Marijampolės kolegijos direktorius.  

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

priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ 

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

patvirtinimo. 
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Pranešėja – Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad Skyrius 2017 m. lapkričio 28 

d. raštu Nr. 51/8D-314 Marijampolės regiono savivaldybių administracijoms išsiuntė kvietimą teikti 

projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo (toliau – Kvietimas) pagal 2014–2020 metų 

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

kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos 

efektyvumo didinimas“ (toliau – Priemonė). Jurgita Mitrulevičienė priminė, kad pasikeitus Priemonės 

finansavimo sąlygų aprašui (toliau – Aprašas) sumažėjo Marijampolės regionui skiriamos ES lėšos, 

kadangi ES lėšos buvo perskirstytos pagal prisirašiusiųjų pacientų skaičių. Pranešėja teigė, kad Skyrius 

2018 m. balandžio 16 d. raštu Nr. 51/8D-63 atnaujino Kvietimą, nustatant galutinę projektinių pasiūlymų 

pateikimo datą – 2018 m. gegužės 21 d. Tarybai buvo pateikti 27 projektiniai pasiūlymai dėl regiono 

projektų įgyvendinimo (toliau – Projektinis pasiūlymas) pagal Priemonę: 1 – Kalvarijos savivaldybės, 1 

– Kazlų Rūdos savivaldybės, 16 – Marijampolės savivaldybės, 6 – Vilkaviškio rajono savivaldybės ir 3 – 

Šakių rajono savivaldybės. 

Skyrius, vadovaudamasis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų 

regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 8 punktu ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos įgyvendinimo administravimo Regioninės plėtros departamente prie Vidaus reikalų 

ministerijos vidaus procedūrų aprašu, atliko pateiktų Projektinių pasiūlymų vertinimą, patvirtino jų 

vertinimo išvadas.  

Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė teigė, kad pagal Aprašą Marijampolės regionui buvo 

skirta 1.387.285,00 Eur. ES lėšų. Pranešėja informavo, kad Priemonės projektų sąrašo projektas sudarytas 

visam pagal Aprašą Marijampolės regionui skirtam ES lėšų limitui. 

Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė teigė, kad gavus savivaldybės vykdomosios institucijos 

prašymą dėl regiono projekto vykdytojo, siekiančio gauti papildomą finansavimą projekto įgyvendinimui 

ar panaudoti sutaupytas lėšas, kiekvieną kartą šis klausimas būdavo svarstomas Tarybos, jai priimant 

sprendimą. Pranešėja informavo, jog pagal teisės aktus Taryba gali iš anksto pritarti kiekvienos priemonės 

sutaupytų lėšų panaudojimui arba papildomo finansavimo projektui skyrimo. Skyriaus vedėja Jurgita 

Mitrulevičienė siūlė Tarybai iš anksto pritarti Priemonės sutaupytų lėšų panaudojimui, įgyvendinant 

projektus ir papildomam regiono projektų finansavimui dėl to, kad neužsitęstų procedūros, nes Tarybai iš 

anksto nepritarus šios procedūros vyktų dviem etapais:  

1) Teikiamas Tarybai svarstyti klausimas dėl išankstinio pritarimo papildomam regiono projektų 

finansavimui arba projektų sutaupytų lėšų panaudojimui, įgyvendinant projektus, pagal tą konkrečią 

priemonę; 

2) Nagrinėjamas konkretaus projekto vykdytojo gautas prašymas dėl sutikimo panaudoti projektų 

sutaupytas lėšas ar gauti projektams papildomą finansavimą.  

Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė Tarybos nariams paaiškino, kada projekto vykdytojas gali 

kreiptis dėl sutaupytų lėšų ir dėl papildomo finansavimo projektui skyrimo. Pranešėja akcentavo, kad 

galutinį sprendimą dėl Priemonės sutaupytų lėšų panaudojimo, įgyvendinant regiono projektus arba 

papildomo finansavimo projektui skyrimo priima Taryba, svarstydama konkretaus projekto atvejį. 

Gintaras Skamaročius siūlė pritarti dėl Tarybos išankstinio pritarimo Priemonės sutaupytų lėšų 

panaudojimui, įgyvendinant projektus ir papildomam regiono projektų finansavimui, tačiau įvedant tam 

tikras sąlygas. M. Ražinskas paaiškino, kad priemonių finansavimo sąlygų aprašuose būna nustatyti 

reikalavimai, kuriuos turi atitikti kiekvienas Priemonės projektų sąraše esantis projektas, todėl papildomų 

sąlygų įvesti nereikia. 

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto „Dėl 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės 

įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos 

priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, 12 Tarybos narių balsavo „už“, 0 – „prieš“, 0 – 

„susilaikė“. 

NUTARTA: 

1. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-21 ,,Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.1.3-

CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ iš ES struktūrinių 

fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“.  
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2. Iš anksto pritarti Priemonės sutaupytų lėšų panaudojimui, įgyvendinant projektus ir 

papildomam regiono projektų finansavimui. 

2. 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 informavo, kad Kazlų Rūdos savivaldybės 

administracija raštu (toliau – Raštas) kreipėsi į Tarybą prašydama skirti papildomą finansavimą naujų 

veiklų į projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų renovavimas ir plėtra Kazlų Rūdos savivaldybėje 

(Ąžuolų Būdoje, Antanave, Plutiškėse, Kazlų Rūdoje ir Bagotojoje)“ (toliau – Projektas) įtraukimui 

įgyvendinant jį didesne apimtimi, t. y. nutiesiant papildomai 0,603 km nuotekų surinkimo tinklų Kazlų 

Rūdos miesto V. Kudirkos gatvėje bei 0,284 km vandentiekio ir 0,287 km nuotekų surinkimo tinklų Kazlų 

Rūdos savivaldybės Antanavo kaime Sodų g.   

Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė atkreipė dėmesį, kad papildomo finansavimo prašoma 

remiantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 196.1 papunktyje nustatytu atveju – „valstybės 

ar regiono projektą numatoma įgyvendinti didesnės apimties: pasiekti daugiau kiekybinių rezultatų ir (ar) 

įgyvendinti daugiau veiklų, jeigu dėl didesnės apimties projektas duotų daugiau socialinės ir (ar) 

ekonominės naudos, taip pat geriau prisidėtų prie veiksmų programos tikslų įgyvendinimo“. Šiuo atveju, 

vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų 

atrankos tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 23 punktu, prašant papildomo finansavimo tūrėjo būti 

tikslinamas ir projektinis pasiūlymas bei investicijų projektas. Vadovaudamasis 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo administravimo Regioninės plėtros 

departamente prie Vidaus reikalų ministerijos vidaus procedūrų aprašo 53.1.1 papunkčiu, Skyrius įvertino 

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos pateiktą projektinį pasiūlymą dėl papildomo finansavimo 

skyrimo naujų veiklų įgyvendinimui. Veiklų „Nuotekų tinklų plėtra V. Kudirkos g. Kazlų Rūdoje“, 

„Vandentiekio tinklų plėtra Sodų g. Antanavo kaime“ ir „Nuotekų tinklų plėtra Sodų g. Antanavo kaime“ 

įgyvendinimui prašoma papildomai skirti – 167.250,00 Eur be PVM. Bendra Projekto vertė, įskaitant 

papildomą finansavimą – 845.515,15 Eur be PVM. 

Pranešėja teigė, kad vadovaudamasis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos įgyvendinimo administravimo Regioninės plėtros departamente prie Vidaus reikalų 

ministerijos vidaus procedūrų aprašo 531.2.1. papunkčiu ir atsižvelgiant į Projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių, 20 skirsnio nuostatas, Skyrius nustatė, kad: 

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

nustatytos sąlygos yra tenkinamos; 

2) Papildomi reikalavimai dėl papildomo finansavimo, nustatyti priemonės 05.3.2-APVA-R-014 

„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo 

tobulinimas“ (toliau – Priemonė) projektų finansavimo sąlygų aprašo 641 ir 642 punktuose, Projekto atveju 

yra tenkinami; 

3) Projekto papildomo finansavimo atveju sukuriama daugiau socialinės-ekonominės naudos, t. 

y., EGDV, įgyvendinus projektą didesne apimtimi, yra didesnė. 

Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, prašymas dėl papildomo finansavimo Projektui gali 

būti tenkinamas. 

Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, jog atsižvelgiant į tai, kad Marijampolės 

regione įgyvendinant projektus pagal Priemonę lieka nepanaudotų ES lėšų, gavus Aplinkos ministerijos 

sutikimą panaudoti nepanaudotą ES limito dalį buvo paskelbtas papildomas kvietimas teikti projektinius 

pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo pagal Priemonę.  

Pranešėja teigė, kad Marijampolės regione nepasiekiamos stebėsenos rodiklių ,,Gyventojai, 

kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo 

įrenginiais“ (GE)“ (kodas P.N.054) ir ,,Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, 

km“ (kodas P.S.333) siekiamos reikšmės, kurios yra nustatytos Priemonės Apraše. Jurgita Mitrulevičienė 

informavo, jog nepasiekus Marijampolės regionui nustatytų siektinų stebėsenos rodiklių reikšmių 

Aplinkos ministerija gali mažinti ES skiriamų lėšų sumą.  

Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir ekonominių priemonių departamento 

direktorius Inesis Kiškis teigė, kad Aplinkos ministerija bylinėjasi su tam tikrais pareiškėjais dėl 
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nepasiektų stebėsenos rodiklių, todėl akcentavo, kad Apraše nustatytos regionui siektinas stebėsenos 

rodiklių reikšmės turėtų būti pasiektos.   

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 22.1 papunkčio nuostatomis, parengtas sprendimo projektas, 

kuriuo keičiamas Projektų sąrašas.  

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, 12 Tarybos narių balsavo „už“, 0 – 

„prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-22 ,,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“.  

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

priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ iš ES struktūrinių fondų 

lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

Pranešėja – Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad Šakių rajono savivaldybės 

administracija (toliau – Savivaldybė) 2018 m. birželio 26 d. raštu Nr. S-1265 (toliau – Raštas) kreipėsi į 

Tarybą informuodama, kad projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Šakių rajone“ (pareiškėjas 

VšĮ ,,Namai visiems“) vertinimo metu, 2018 m. gegužės 10 d. Centrinei projektų valdymo agentūrai 

pateikė raštą, kuriame prašoma nevertinti projekto ,,Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Šakių 

rajone“ Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-41-0005 paraiškos. Rašte nurodoma, kad paraišką nuspręsta atsiimti, nes 

ji iš dalies neatitiko nustatytų bendrųjų reikalavimų ir specialiųjų projektų atrankos kriterijų. Raštu 

informuojama, kad Savivaldybė numato organizuoti naują šios Priemonės projekto idėjų ir koncepcijų 

konkursą arba remtis įvykusio konkurso gautomis paraiškomis.  

Pranešėja atkreipė dėmesį, kad iš priemonės 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų 

infrastruktūros plėtra“ (toliau – Priemonė) projektų sąrašo išbraukiamas antras Šakių rajono savivaldybės 

administracijos pateiktas projektinis pasiūlymas (Marijampolės regiono plėtros tarybos 2017 m. rugsėjo 

13 d. sprendimu Nr.51/8S-34 išbrauktas projektas „Globos namų įkūrimas Voniškiuose“ , pareiškėjas – 

Asociacija Voniškių kaimo bendruomenės centras; siūlomu sprendimo projektu išbraukiamas projektas – 

„Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Šakių rajone“). 

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 19.1 ir 20.2 papunkčių nuostatomis ir atsižvelgiant į Rašte pateiktą 

informaciją, parengtas sprendimo projektas „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. spalio 19 

d. sprendimo Nr. 51/8S-31 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės 08.1.1-CPVA-R-407 

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

Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo keičiamas Priemonės projektų 

sąrašas, išbraukiant jame esantį projektą „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Šakių rajone“. 

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, 12 Tarybos narių balsavo „už“, 0 – 

„prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-23 ,,Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 

m. spalio 19 d. sprendimo Nr. 51/8S-31 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės 08.1.1-

CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.  

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

Pranešėja – Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad Kalvarijos savivaldybės 

administracija (toliau – Savivaldybė) 2018 m. birželio 8 d. raštu Nr. IS-874-(4.16-01) kreipėsi prašydama 

patikslinti Marijampolės regiono plėtros plano 2014-2020 metams (toliau – MRPP) 2 prioriteto 

„Ekonomikos skatinimas“ 2.01 tikslo „Sukurti tvarią, tolygią ir efektyvią ekonominę infrastruktūrą“ 

2.01.01 uždavinio „Plėtoti modernią transporto infrastruktūrą ir darnų judumą“ 2.01.01.03 priemonės 

„Vietinių kelių vystymas“ 2.01.01.03.04 projekto ,,Kalvarijos miesto Laisvės gatvės rekonstrukcija“ 

informaciją (keičiasi projekto bendra vertė ir įgyvendinimo terminai). 

Jurgita Mitrulevičienė teigė, kad dėl stringančių projekto „Kalvarijos miesto Laisvės gatvės 

rekonstrukcija“ (toliau – Projektas) viešųjų pirkimų procedūrų per nustatytą paraiškos pateikimo 

įgyvendinančiajai institucijai terminą projekto paraiška įgyvendinančiajai institucijai nebuvo pateikta. 



5 

Pranešėja teigė, kad vadovaujantis Tvarkos aprašo 22.5 papunkčiu, projekto paraiškos pateikimo 

įgyvendinančiajai institucijai terminas negali būti pratęstas daugiau nei 12 mėnesių, todėl Savivaldybės 

planuojamas įgyvendinti Projektas buvo išbrauktas iš priemonės 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių 

vystymas“ (toliau – Priemonė) projektų sąrašo. Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus dėl regiono 

projekto įgyvendinimo pagal Priemonę galioja iki 2018 m. rugsėjo 1 d.    

Pranešėja informavo, kad Savivaldybė jau yra pateikusi Skyriui vertinti atnaujintą projektinį 

pasiūlymą dėl šio regiono projektų įgyvendinimo pagal Priemonę. 

Kalvarijos savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Vida 

Tumelienė teigė, kad Savivaldybei sunku įgyvendinti Projektą dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų. 

Pranešėja paaiškino, kad pirmasis rangovas atsisakė pasirašyti sutartį, o antrojo rangovo rangos darbų 

kaina didesnė, ir dėl šios priežasties keičiasi bendra Projekto vertė. Vida Tumelienė prašė patikslinti 

Tarybai pateiktame MRPP pakeitimo projekte nurodytą Savivaldybės biudžeto lėšų sumą: vietoj 

28.3017,15 Eur įrašyti 378.650,14 Eur ir bendrą Projekto vertę: vietoj 647.979,53 Eur įrašyti 743.612,52 

Eur. Pranešėja atkreipė dėmesį, kad ES lėšų suma nesikeičia. 

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos atstovas Evaldas Ulevičius pasiteiravo, 

ar atlikus pakeitimus Projektas atitiks Marijampolės regiono integruotą teritorijų vystymo programą.  

Jurgita Mitrulevičienė paaiškino, jog atitiks, kadangi nesikeičia planuojamos Projekto veiklos ir ES fondų 

lėšų suma. 

Atsižvelgiant į Savivaldybės pateiktą prašymą 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“ su pakeitimais. 

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, 12 Tarybos narių balsavo „už“, 0 – 

„prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-23 ,,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“ pagal posėdžio metu pateiktas pastabas. 

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

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro (toliau – MAATC) direktorius Algirdas 

Bagušinskas padėkojo Marijampolės regiono savivaldybių atstovams už vieningumą, diegiant atliekų 

tvarkymo sistemą. MAATC Algirdas Bagušinskas teigė, jog to priežastis – laiku įgyvendinta pertvarka 

dvinarės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą Marijampolės regione, funkcionuojanti 

nuo 2017 sausio 1 d. Pranešėjas teigė, jog buvo atsisakyta rinkliavos už atliekų tvarkymą, sudarant sutartis 

su fiziniais ir juridiniais asmenimis, įvesta regione vieninga tarifų sistema. MAATC direktorius Algirdas 

Bagušinskas teigė, kad šiuo metu diegiamos naujos atsiskaitymo už paslaugas sistemos. 

Algirdas Bagušinskas informavo, kad MAATC nutraukė sutartį su operatoriumi „NEG 

Recycling“, kadangi operatorius nevykdė sutartyje numatytų įsipareigojimų bei sustabdė mechaninio 

biologinio atliekų apdorojimo (toliau – MBA) įrenginių veiklą. Pranešėjas informavo, kad 2018 metų 

balandžio pradžioje MAATC perėmė MBA įrenginių veiklą, todėl šiuo metu visos Marijampolės 

apskrities atliekos yra rūšiuojamos ir apdorojamos. Pranešėjas informavo, kad MAATC nebus skirtos 

baudos už laikiną MBA įrenginių neveikimą, nes atliekų tvarkymo sistema dabar veikia taip, kaip ir 

numatyta. Algirdas Bagušinskas informavo, kad apygardos teismas priteisė operatoriui „NEG Recycling“ 

sumokėti MAATC kompensaciją už netinkamą sutarties vykdymą. Pranešėjas teigė, kad Marijampolės 

savivaldybių administracijų dėka susikaupusios degiosios atliekos buvo išvežtos. Aplinkos ministerijos 

atstovas – Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir ekonominių priemonių departamento 

direktorius Inesis Kiškis taip pat patikino, kad šiuo metu MBA įrenginių veikla tinkamai vykdoma.  

6. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas teigė, kad Marijampolės regiono savivaldybių 

administracijų atstovai išreiškė susirūpinimą, jog dėl ilgai trunkančių viešųjų pirkimų dokumentų 

tikrinimo ir derinimo procedūrų Aplinkos projektų valdymo agentūroje (toliau – APVA), užtrunka 

projektų įgyvendinimas pagal Aplinkos ministerijos administruojamas priemones. Be to, pasitaiko atvejų, 

kuomet rangovai atsisako pasirašyti sutartis, kadangi dėl užsitęsusių procedūrų pabrangsta darbai arba 

pasikeičia aplinkybės. Pranešėjas Tarybos narių pasiteiravo, ar jie neprieštarautų, kad raštu nuo Tarybos 

APVA būtų prašoma paspartinti viešųjų pirkimų dokumentų derinimo procedūras. Tarybos pirmininkas 

Metas Ražinskas Aplinkos ministerijos atstovo – Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir 
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ekonominių priemonių departamento direktoriaus Inesio Kiškio pasiteiravo, ar būtų galima paspartinti 

APVA darbą. 

Aplinkos ministerijos atstovas Inesis Kiškis paaiškino, kad dėl vykusios įstaigos reorganizacijos, 

kurios metu APVA susijungė su Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondu, galėjo pasitaikyti tam tikrų 

trukdžių APVA darbo eigoje.  

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Valdas Tumelis teigė, kad 

dėl ilgai trunkančių projektų viešųjų pirkimų dokumentų tikrinimo ir derinimo procedūrų, pasikeičia 

situacija rinkoje, rangovai atsisako pasirašyti sutartis, didėja projektų vertės, todėl projektų įgyvendinimui 

pareiškėjai priversti skirti daugiau lėšų iš savo biudžeto. 

Tarybos posėdyje dalyvavęs Lietuvos Respublikos Seimo narys Kęstutis Mažeika teigė, kad jam 

yra žinoma apie APVA ilgai trunkančias projektų viešųjų pirkimų dokumentų tikrinimo ir derinimo 

procedūras. Seimo nario nuomone, taip vilkinamos procedūros neturėtų būti, dokumentų derinimo 

terminai turi būti aiškiai apibrėžti, kad Projektų vykdytojai galėtų planuotis tolimesnius projektuose 

numatytus darbus. 

Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas kvietė dalyvauti 2018 m. liepos 13 d. vyksiančiame 

susitikime su Ūkio ministru Virginijumi Sinkevičiumi. Susitikime numatoma aptarti Marijampolės 

regiono savivaldybėms aktualius klausimus viešųjų pirkimų, regiono specializacijos (investicijų 

pritraukimo) ir kitose srityse.  

Sekantį MRPT posėdį numatoma organizuoti Kazlų Rūdos savivaldybėje. 

NUTARTA. Parengti Tarybos raštą Aplinkos projektų valdymo agentūrai, prašant paspartinti 

viešųjų pirkimų dokumentų derinimo procedūras. 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                           Metas Ražinskas 
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