
 
 

REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 

MARIJAMPOLĖS APSKRITIES SKYRIUS 

 

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 52-OJO POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2018 m. rugsėjo 3 d. Nr. 51/8P-10 

Marijampolė 

 

Posėdis vyko 2018 m. rugpjūčio 29 d. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos posėdžių salėje, 

Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda.  

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 Švabauskienė. 

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

Posėdyje dalyvavo 16 Tarybos narių. Kvorumas yra. 

DARBOTVARKĖ: 

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

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

Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo; 

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

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

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 pakeitimo; 

4. Dėl siūlymo iš anksto pritarti: 

• papildomam projektų finansavimui; 

• sutaupytų lėšų panaudojimui; 

5. Informacija apie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų 

Marijampolės regiono projektų planavimą ir įgyvendinimą; 

6. Pokyčiai vaiko teisių apsaugos sistemoje. Jų efektyvaus įgyvendinimo siekimas Marijampolės 

apskrityje; 

7. Dėl Marijampolės regiono 2014-2020 metų atliekų tvarkymo plano pakeitimo; 

8. Diskusija su Vidaus reikalų viceministru A. Gražuliu; 

9. 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 16 Tarybos narių balsavo „už“ , 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

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

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

finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

Pranešėja – Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad priemonės 06.2.1-TID-R-511 

„Vietinių kelių vystymas“ (toliau – Priemonė) projektų finansavimo sąlygų aprašo 28.2. ir 28.3. 

papunkčiuose nustatyti parengtumo reikalavimai, susiję su viešųjų pirkimų dokumentų derinimu, viešųjų 

pirkimų procedūrų atlikimu iki paraiškos pateikimo.  

Kalvarijos savivaldybės administracija (toliau – Pareiškėjas) 2018 m. kovo 21 d. raštu Nr. IS-490-

(4.16-01) kreipėsi į Tarybą, informuodama, kad projekto „Kalvarijos miesto Laisvės gatvės 

rekonstrukcija“ (toliau – Projektas) rangos darbų viešųjų pirkimų procedūros dėl susiklosčiusių 
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aplinkybių nebus atliktos ir paraiška įgyvendinančiajai institucijai nebus pateikta 2018-03-31 (pradinė 

Projekto paraiškos pateikimo data – 2017-03-31).  

Vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų 

atrankos tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 22.4 papunkčiu, projekto paraiškos pateikimo 

įgyvendinančiajai institucijai terminas negali būti pratęstas daugiau nei 12 mėnesių. Atsižvelgiant į tai, 

bei vadovaujantis Tvarkos aprašo 19.1 papunkčio nuostatomis ir atsižvelgiant į Pareiškėjo pateiktą 

informaciją, Marijampolės regiono plėtros tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 51/8S-12 buvo 

pakeistas Iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašas 

Nr. 06.2.1-TID-R-511-41 (toliau – Projektų sąrašas), išbraukiant jame esantį projektą „Kalvarijos miesto 

Laisvės gatvės rekonstrukcija“. 

Pranešėja priminė, kad kvietimas teikti projektinius pasiūlymus dėl regiono projekto 

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

Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad 2018 m. birželio 20 d. raštu Nr. IS-927-(4.16-01) 

Pareiškėjas pateikė kitą projektinį pasiūlymą. Skyrius, vadovaudamasis 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 šio 

projektinio pasiūlymo dėl regiono projektų įgyvendinimo vertinimą ir patvirtino jo vertinimo išvadą. 

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 19.1 papunkčio nuostatomis, parengtas sprendimo projektas, 

kuriuo keičiamas Projektų sąrašas, įtraukiant į jį projektą „Kalvarijos miesto Laisvės gatvės 

rekonstrukcija“. 

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, 16 Tarybos narių balsavo „už“, 0 – 

„prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-25 ,,Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. 

lapkričio 16 d. sprendimo Nr. 51/8S-34 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 

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

finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

2. SVARSTYTA. 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 – MRPP) anksčiau 

įtrauktų projektų informaciją ir įtraukti naujus projektus. Atlikti pakeitimai projektų, planuojamų 

įgyvendinti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemones:  

Priemonė Nr. 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių diegimas“ 

Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 

2017 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 3-562 buvo patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

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

gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių 

diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, 2017 m. gruodžio 8 d. buvo paskelbtas kvietimas teikti 

projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo. Atsižvelgiant į tai, buvo parengtas MRPP 

papildymo projektas, MRPP dalį „Priemonių planas“ papildant priemone 2.01.01.01. ,,Darnaus judumo 

priemonių diegimas”, įraukiant Marijampolės savivaldybės administracijos planuojamą įgyvendinti 

projektą ,,Darnaus judumo priemonių diegimas Marijampolės mieste”. MRPP papildymo projektas 2018 

m. birželio 28 d. raštu Nr. 51/8D- 166 buvo pateiktas derinti Susisiekimo ir Vidaus reikalų ministerijoms. 

Susisiekimo ir Vidaus reikalų ministerijos el. laiškais informavo, kad pateiktam MRPP papildymo 

projektui neprieštarauja. 

Pranešėja informavo, kad Marijampolės savivaldybės administracija yra pateikusi projektinį 

pasiūlymą su investicijų projektu pagal priemonę 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių 

diegimas“. 

Priemonė Nr. 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“. 

Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad Marijampolės savivaldybės administracija 2018 m. birželio 

11 d. raštu Nr. SA-5316 (5.11E) kreipėsi prašydama patikslinti MRPP, siekiant papildomai finansuoti 

projektą „Marijampolės miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų rekonstrukcija ir plėtra” (toliau – 

Projektas), finansuojamą pagal priemonę Nr. 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų 

tvarkymas“ (toliau – Priemonė). Projektu numatoma įgyvendinti daugiau veiklų ir pasiekti daugiau 

kiekybinių rezultatų. Atsižvelgiant į tai, MRPP padidinamas projekto Nr. 2.01.03.01.01 „Marijampolės 
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miesto paviršinių nuotekų sistemų inventorizacija, rekonstrukcija ir plėtra“ biudžetas bei siekiamos 

stebėsenos rodiklių reikšmės. 

Pranešėja informavo, kad MRPP pakeitimo projektas 2018 m. liepos 11 d. raštu Nr. 51/8D-176 

buvo pateiktas derinti Aplinkos ir Vidaus reikalų ministerijoms. Aplinkos ministerija 2018 m. liepos 13 

d. raštu Nr. (15-1)-D8-3685 informavo, kad pateiktam MPRR pakeitimo projektui neprieštarauja. Vidaus 

reikalų ministerija 2018 m. liepos 25 d. raštu Nr. 22D-635 informavo, kad MRPP pakeitimo projektui 

pastabų neturi. 

Jurgita Mitrulevičienė paragino ir kitus savivaldybių atstovus kreiptis dėl papildomo projektų 

finansavimo, įgyvendinamų pagal Priemonę  

Priemonė Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 

renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“. 

Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2018 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. D1-96 buvo pakeistas 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie 

klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ (toliau – Priemonė) projektų finansavimo 

sąlygų aprašo Nr. 1 44 punktas ir nustatyta, kad esant nesuplanuotoms lėšoms regione (kai regiono sąrašas 

patvirtintas ne visam Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų regiono limitui), šios lėšos gali būti 

naudojamos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 20 skirsnyje numatyta tvarka arba skelbiant 

papildomą siūlymą teikti projektinius pasiūlymus. Kadangi Marijampolės regione lieka nepanaudota ES 

fondų lėšų pagal Priemonę, gavus Aplinkos ministerijos sutikimą panaudoti nepanaudotą ES limito dalį 

buvo paskelbtas papildomas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo 

pagal Priemonę. Atsižvelgiant į tai, kilo poreikis MRPP papildyti keturiais naujais projektais, numatomais 

įgyvendinti pagal Priemonę, taip pat patikslinama informacija susijusi su šiuo metu vykdomais projektais 

pagal Priemonę. 

Pranešėja informavo, kad MRPP pakeitimo projektas 2018 m. liepos 11 d. raštu Nr. 51/8D-176 

buvo pateiktas derinti Aplinkos ir Vidaus reikalų ministerijoms. Aplinkos ministerija 2018 m. liepos 13 

d. raštu Nr. (15-1)-D8-3685 informavo, kad pateiktam MPRR pakeitimo projektui neprieštarauja. Vidaus 

reikalų ministerija 2018 m. liepos 25 d. raštu Nr. 22D-635 informavo, kad MRPP pakeitimo projektui 

pastabų neturi.  

Priemonė Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 ,,Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“. 

Šakių rajono savivaldybės administracija (toliau – Pareiškėjas) 2018 m. birželio 26 d. raštu Nr. S-

1265 (toliau – Raštas) informavo Tarybą, kad projekto Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-41-0005 „Socialinių 

paslaugų infrastruktūros plėtra Šakių rajone“ (toliau – Projektas) pareiškėjas VšĮ ,,Namai visiems“ 

paraiškos vertinimo metu atsiėmė Projekto paraišką. Raštu informuojama, kad Šakių rajono savivaldybėje 

numatoma įgyvendinti kitą projektą pagal priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 ,,Socialinių paslaugų 

infrastruktūros plėtra“ (toliau – Priemonė).  

Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė priminė, kad kvietimas teikti projektinius pasiūlymus dėl 

regiono projektų įgyvendinimo galiojo iki 2018 m. rugpjūčio 20 d. 

Tarybos 2018 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. 51/8S-23 Projektas buvo išbrauktas iš 2014–2020 metų 

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

kova su skurdu“ Iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų 

sąrašo Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-41. 

Pareiškėjas 2018 m. liepos 11 d. raštu Nr. S-1359 kreipėsi prašydamas patikslinti MRPP, 

pakeičiant projekto Nr. 1.03.01.01.03 informaciją, atsižvelgiant į pagal Priemonę numatomą įgyvendinti 

naują projektą – keičiamas projekto pareiškėjas, siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės ir projekto 

įgyvendinimo terminai. Atsižvelgiant į tai, buvo parengtas MRPP pakeitimo projektas, kuris 2018 m. 

liepos 17 d. Nr. 51/8D-181 buvo pateiktas derinti Socialinės apsaugos ir darbo bei Vidaus reikalų 

ministerijoms. Vidaus reikalų ministerija 2018 m. liepos 25 d. raštu Nr. 22D-635 ir 2018 m. rugpjūčio 20 

d. el. pašto laišku informavo, kad pateiktam MRPP pakeitimui neprieštarauja. Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija 2018 m. rugpjūčio 20 d. raštu Nr. (21.2.3-22) SD – 4563 informavo, kad pateiktam MRPP 

pakeitimo projektui pastabų neturi. 

Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad Pareiškėjas yra pateikęs projektinį pasiūlymą, kuris šiuo 

metu vertinamas. 
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Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją 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“. 

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, 16 Tarybos narių balsavo „už“, 0 – 

„prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-26 ,,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“. 

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

priemonės Nr. 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 pakeitimo. 

Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 

2016 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 3-421 (1.5 E) patvirtinto 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-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto 

priemonių parko atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 15 punkte yra nustatytas reikalavimas, 

kad galimi partneriai yra pareiškėjų savivaldybių teritorijoje keleivių vežimo veiklą vykdančios įmonės, 

su kuriomis sudarytos viešųjų paslaugų teikimo sutartys konkurso būdu, išskyrus tuos atvejus, kai teko 

imtis veiksmų, kad būtų užtikrintas keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimas, kurio, 

atsižvelgdamos į savo komercinius interesus, keleivių vežimo veiklą vykdančios įmonės neprisiimtų arba 

kurį prisiimtų ne visa apimtimi, tačiau kuris buvo būtinas siekiant patenkinti bendruosius interesus, ir tik 

jeigu tokiais sprendimais nebuvo suteikta privilegijų arba diskriminuojami atskiri ūkio subjektai ar jų 

grupės. 

Pranešėja teigė, kad Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Pareiškėjas) 2018 m. 

rugpjūčio 21 d. raštu Nr. SA-7232 (10.108.) (toliau – Raštas) kreipėsi į Tarybą dėl projekto ,,Vietinio 

susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Marijampolės savivaldybėje“ (toliau – 

Projektas) paraiškos pateikimo datos nukėlimo. Rašte teigiama, kad Pareiškėjas 2018 m. balandžio mėn. 

pradėjo organizuoti konkurencingą procedūrą dėl vežėjo parinkimo, vadovaudamasi Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu bei 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinančio 

Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70 (OL 2007 L.315, p.1) (toliau - 

Reglamentas). Reglamento 7 straipsnio 2 dalis nustato, kad kiekviena kompetentinga institucija imasi 

būtinų priemonių, kad likus ne mažiau kaip vieneriems metams iki konkurso paskelbimo arba tiesioginio 

sutarties sudarymo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje būtų paskelbti bent šie duomenys: 

 a) kompetentingos institucijos pavadinimas ir adresas; 

 b) sudarytinos sutarties rūšis; 

 c) paslaugos ir teritorijos, kurių atžvilgiu sutartis bus sudaroma. 

2018 m. balandžio mėn. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (http://ted.europa.eu) 

paskelbtas išankstinis informacinis skelbimas dėl keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo 

autobusų maršrutais Marijampolės savivaldybėje mieste ir priemiestyje paslaugos pirkimo. Kadangi 

konkurso procedūros gali būti pradėtos tik 2019 metais, Marijampolės savivaldybės administracija skubiai 

organizuoja laikinosios sutarties pasirašymą su projekto partneriu UAB „Marijampolės autobusų parkas“. 

Pasirašyta laikina sutartis galiotų iki įvyks konkursas ir būtų pasirašyta ilgalaikė sutartis su nuolatiniu 

keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Marijampolės savivaldybėje mieste 

ir priemiestyje paslaugų teikėju. 

Jurgita Mitrulevičienė teigė, kad atsižvelgiant į Rašte išdėstytas objektyvias priežastis, prašoma 

pakeisti Projekto paraiškos pateikimo datą. Paraiškos pateikimo datą, įvertinant Marijampolės 

savivaldybės administracijos prašymą ir Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai 

finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo nuostatas, siūloma nukelti iš 2018-09-01 į 2018-

09-28 (paraiškos pateikimo data nukeliama antrą kartą, pirminė Projekto paraiškos pateikimo data – 2017-

09-29, bendra termino pratęsimų trukmė neviršija 12 mėnesių). 

Vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų 

atrankos tvarkos aprašo 19.2 ir 22.4 papunkčių nuostatomis ir atsižvelgiant į Rašte pateiktą informaciją, 

parengtas sprendimo projektas, kuriuo keičiamas Iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Marijampolės regiono projektų sąrašas Nr. 04.5.1-TID-R-518-41.  
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Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, 16 Tarybos narių balsavo „už“, 0 – 

„prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-27 ,,Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2017 m. 

birželio 6 d. sprendimo Nr. 51/8S-17 „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-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko 

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

sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

4. SVARSTYTA. Dėl siūlymo iš anksto pritarti: 

• papildomam projektų finansavimui; 

• sutaupytų lėšų panaudojimui. 

Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad Projektų administravimo ir finansavimo 

taisyklių (toliau – PAFT) 20 skirsnis nustato įgyvendinamo projekto papildomo finansavimo ir sutaupytų 

lėšų panaudojimo tvarką. 

Papildomas įgyvendinamo projekto finansavimas. 

Pranešėja teigė, kad vadovaujantis PAFT 196 p., projektai gali būti papildomai finansuojami šiais 

atvejais: 

196.1. 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; 

196.2. 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; 

196.3. didinama valstybės ar regiono projekto finansuojamoji dalis, kai projekto tinkamų 

finansuoti išlaidų suma nesikeičia; 

196.4. atsiranda išlaidų, kurios susidaro projekto įgyvendinimo metu dėl ministerijos ir (arba) 

įgyvendinančiosios institucijos keliamų papildomų su projekto įgyvendinimu susijusių reikalavimų 

(pavyzdžiui, kai prašoma pateikti pažymas, turto vertinimo ataskaitą ar kt.), kurie nebuvo keliami 

paraiškos teikimo metu; 

196.5. su tarptautiniais partneriais įgyvendinamos naujos tarptautinių projektų veiklos.  

Vadovaujantis PAFT 201 p., Regiono plėtros taryba, laikydamasi skaidrumo ir lygiateisiškumo 

principų, gali iš anksto raštu įgyvendinančiajai institucijai pritarti arba nepritarti papildomam projektų 

finansavimui rašte nustatytais atvejais. 

Pranešėja pristatė, kokie yra proceso žingsniai, kai Taryba iš yra iš anksto pritarusi papildomam 

finansavimui ir kokie proceso žingsniai, kai Taryba nėra iš anksto pritarusi papildomam finansavimui. 

Sutaupytų lėšų panaudojimas. 

Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė teigė, kad PAFT 207 p. numato, jog jei projekto 

vykdytojas, įgyvendindamas projektą, sutaupo lėšų (t. y. kai įvykdžius visus ar pagrindinius numatytus 

projekto pirkimus paaiškėja, kad projektui įgyvendinti reikia mažiau lėšų, nei numatyta projekto sutartyje, 

arba kai atsisakoma įgyvendinti tam tikras projekto sutartyje numatytas veiklas, jis gali kreiptis į 

įgyvendinančiąją instituciją, o pastaroji, suderinusi su ministerija (įgyvendinant regiono projektą – ir su 

regiono plėtros taryba), gali leisti įgyvendinant projektą sutaupytas lėšas panaudoti šiais atvejais:  

207.1. jei numatoma projektą įgyvendinti didesnės apimties: pasiekti daugiau kiekybinių rezultatų 

ir (ar) įgyvendinti daugiau veiklų, jeigu dėl didesnės apimties projektas geriau prisidėtų prie veiksmų 

programos tikslų įgyvendinimo; 

207.2. jei reikia padidinti valstybės ar regiono projekto finansuojamąją dalį, neviršijant projekto 

sutartyje nurodytos projektui skirtų finansavimo lėšų sumos; 

207.3. jei reikia apmokėti išlaidas, kurios susidaro projekto įgyvendinimo metu dėl ministerijos ir 

(arba) įgyvendinančiosios institucijos keliamų papildomų su projekto įgyvendinimu susijusių reikalavimų 

(pavyzdžiui, kai prašoma pateikti pažymas, turto vertinimo ataskaitą ar kt.), kurie nebuvo keliami 

paraiškos teikimo metu. 

207.4. jei numatoma su tarptautiniais partneriais įgyvendinti naujas tarptautinių projektų veiklas. 
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Pranešėja teigė, kad PAFT 209 p. nustatyta, kad ministerija ir regiono plėtros taryba gali iš anksto 

raštu įgyvendinančiajai institucijai pritarti arba nepritarti įgyvendinant projektą sutaupytų lėšų 

panaudojimui rašte nustatytais atvejais. 

Jurgita Mitrulevičienė aptarė, kokie yra esminiai aspektai, kai Taryba iš yra iš anksto pritarusi 

sutaupytų lėšų panaudojimui ir kokie esminiai aspektai, kai Taryba nėra iš anksto pritarusi sutaupytų lėšų 

panaudojimui. 

Remiantis aukščiau išdėstyta informacija ir siekiant užtikrinti efektyvesnį regiono projektų 

planavimą buvo siūloma iš anksto pritarti papildomam finansavimui ir sutaupytų lėšų panaudojimui 

įgyvendinant regiono projektus pagal šias priemones: Nr. 04.5.1-TID-R-516 ,,Pėsčiųjų ir dviračių takų 

rekonstrukcija ir plėtra“, Nr. 04.5.1-TID-R-518 ,,Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko 

atnaujinimas“, Nr. 05.1.1-APVA-R-007 ,,Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“, Nr. 05.2.1-APVA-R-

008 ,,Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“, Nr. 05.3.2-APVA-R-014 ,,Geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, Nr. 

05.4.1-CPVA-R-302 ,, Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“, Nr. 05.5.1-APVA-R-019 

,,Kraštovaizdžio apsauga“, Nr. 06.2.1-TID-R-511 ,,Vietinių kelių vystymas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 

,,Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“, Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 ,,Miestų kompleksinė 

plėtra“ , Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 ,,Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 

,,Socialinio būsto fondo plėtra“, Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 ,,Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“, 

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

prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“, Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 ,,Sveikos 

gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“, Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo prieinamumo didinimas“, Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 ,,Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“, 

09.1.3-CPVA-R-725 ,,Neformalaus švietimo infrastruktūros tobulinimas“, Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 

,,Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“. 

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Valdas Tumelis pasiteiravo 

ar yra keliami tam tikri reikalavimai, norint panaudoti projekto sutaupytas lėšas ar papildomai finansuoti 

įgyvendinamą projektą. Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė atsakė, kad yra ir paaiškino, kokie keliami 

reikalavimai. 

NUTARTA. Iš anksto pritarti priemonės sutaupytų lėšų panaudojimui, įgyvendinant projektus ir 

papildomam regiono projektų finansavimui. 

5. SVARSTYTA. Informacija apie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų lėšomis 

finansuojamų Marijampolės regiono projektų planavimą ir įgyvendinimą. 

Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė apžvelgė 2014–2020 metų laikotarpio Europos Sąjungos 

fondų regioninių projektų planavimą ir įgyvendinimą. Pranešėja teigė, kad remiantis ES struktūrinės 

paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (SFMIS) duomenimis, Marijampolės 

regiono projektų sąrašuose yra suplanuota 89 proc. 2014–2020 metų finansavimo laikotarpiui regiono 

projektams skirtų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų lėšų. Finansavimo sutartimis Marijampolės 

regiono projektams skirta 70 proc. ES fondų lėšų, iš kurių projektams išmokėta 14 proc. Jurgita 

Mitrulevičienė atkreipė dėmesį, kad finansavimo sutartimis Kalvarijos savivaldybės administracijos 

įgyvendinamiems projektams skirta daugiausiai, t. y. 96 proc. ES fondų lėšų lyginant su į regiono projektų 

sąrašus įtrauktomis regiono projektų vertėmis, o mažiausiai – Šakių rajono savivaldybės administracijos 

įgyvendinamiems projektams (t. y. 64 proc. ES fondų lėšų).  

Regiono socialinių ir ekonominių rodiklių apžvalgą pristačiusi Skyriaus vedėja J. Mitrulevičienė 

atkreipė dėmesį, kad pagal vidutinį darbo užmokestį (2018 m. I ketv. Marijampolės regione 711 eurų, 

šalies vidurkis – 888 eurai (bruto)), tiesiogines užsienio investicijas, tenkančias 1 gyv. (2017 m. 

Marijampolės regione 919 eurų, šalies vidurkis – 4890 eurų) Marijampolės regionas yra 9-oje vietoje. 

Jurgita Mitrulevičienė taip pat atkreipė dėmesį, kad 2012-2016 m. laikotarpiu regiono BVP, tenkantis 1 

gyv. palyginti su šalies vidurkiu sumažėjo nuo 65 proc. iki 59 proc. Tai vienas didžiausių nuosmukių 

šalyje. Regione taip pat susiduriama su visai šaliai skaudžia problema – mažėjančiu gyventojų skaičiumi. 

Per paskutinius 10 metų regione gyventojų sumažėjo beveik 31 tūkstančiu. Nors, lyginant su kitais šalies 

regionais, tai nėra didžiausias nuosmukis. 2018 m. Marijampolės regione gyveno 141287 gyventojai. 2017 

m. duomenimis, Marijampolės regione 43 proc. asmenų gyveno skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje. 

M. Ražinskas atkreipė dėmesį, jog Marijampolės regiono socialiniai ir ekonominiai rodikliai yra žemesni 

nei šalies vidurkis, todėl siekiant tolygaus regionų vystymosi svarbu, jog dėmesys ir tikslinė parama būtų 

skiriama tokiems regionams kaip Marijampolė. 
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Kalvarijos savivaldybės meras Vincas Plikaitis teigė, kad reikia keisti Kalvarijos savivaldybės 

bendrąjį planą, norint daugiau pritraukti investuotojų ir sukurti daugiau darbo vietų. Tačiau anot 

pranešėjo, bendrojo plano keitimo procedūros yra sudėtingos ir ilgai trunkančios. 

6. SVARSTYTA. Pokyčiai vaiko teisių apsaugos sistemoje. Jų efektyvaus įgyvendinimo siekimas 

Marijampolės apskrityje.  

Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus l. e. vedėjos pareigas Dovilė Burbaitė 

pristatė apie pokyčius vaiko teisių apsaugos sistemoje, kurie pradėti įgyvendinti po 2018 m. liepos 1 d. 

įvykusios vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkos. Pranešėja teigė, kad vaiko teisių apsaugos sistemos 

reforma vykdyta, siekiant suformuoti nuoseklią ir koordinuotą vaiko teisių apsaugos institucijų sistemą, 

užtikrinančią tinkamą vaiko teisių ir jo teisėtų interesų apsaugą ir atstovavimą jiems. Dovilė Burbaitė 

pristatė apie Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus veiklos rezultatus, perspektyvines 

priemones ir sistemos, siekiančios efektyvaus institucijų bendradarbiavimo, diegimą.  

Šakių rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis teigė, kad vaiko teisių apsaugą 

reglamentuojančių teisės aktų nuostatos nesuteikia laisvės įgyvendinti vaikų ir jų šeimų poreikius. 

7. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono 2014-2020 metų atliekų tvarkymo plano pakeitimo. 

Pranešėjas – UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Bagušinskas 

teigė, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. D1-831 pakeitus 

atliekų tvarkymo taisyklių 61 punktą, įsigaliosiantį nuo 2019 m. sausio 1 d., Marijampolės regione 

neprivaloma vykdyti maisto atliekų rūšiuojamąjį surinkimo, todėl Marijampolės regiono savivaldybės 

išreiškė poreikį atsisakyti vykdyti maisto atliekų rūšiuojamąjį surinkimą. Pranešėjas teigė, kad 

atsižvelgiant į tai, reikia koreguoti Marijampolės regiono 2014-2020 metų atliekų tvarkymo planą, 

išbraukiant iš VI dalies ,,Atliekų tvarkymo tikslai, uždaviniai ir užduotys“ 29 lentelės P2 „Apverskime 

piramidę“ P2–T3 uždavinį „Iki 2018 metų sukurti atskiro maisto atliekų surinkimo sistemą“ ir išbraukiant 

iš VII dalies ,,Marijampolės atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ 57 lentelės P2 „Apverskime piramidę“ 

P2.11. užduotį „Iki 2018 metų sukurti atskiro maisto atliekų surinkimo sistemą“. 

Kazlų Rūdos savivaldybės meras Vytautas Kanevičius pasiteiravo, kur gyventojams reikės dėti 

maisto atliekas jei jos nebus surenkamos. UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro 

direktorius paaiškino, kad mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginiuose maisto atliekos, 

patekusios į mišrias komunalines atliekas įrenginiuose 20 dienų brandinamos ir po to susidariusi medžiaga 

vežama į sąvartyną. 

Šakių rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis pasiteiravo, ar keisis tarifai už šiukšlių 

surinkimą. Algirdas Bagušinskas atsakė, kad tarifai už šiukšlių surinkimą nesikeis, nes nebus diegiama 

nauja maisto šiukšlių surinkimo sistema. 

Kazlų Rūdos savivaldybės meras Vytautas Kanevičius pasiteiravo apie mechaninio biologinio 

atliekų apdorojimo įrenginių veiklą. Algirdas Bagušinskas atsakė, kad visos nustatytos planinės užduotys 

yra įvykdytos. 

8. SVARSTYTA. Diskusija su Vidaus reikalų viceministru A. Gražuliu. 

Posėdyje dalyvavęs Vidaus reikalų viceministras Arūnas Gražulis teigė, jog ES (toliau – ES) fondų 

investicijų dydis, tenkantis šalims narėms po 2020 m., mažės dėl Didžiosios Britanijos – vienos didžiausių 

donorių, pasitraukimo iš ES. Pranešėjas teigė, kad Lietuvai skiriamos ES fondų investicijų lėšos gali 

sumažėti 24 proc., lyginant su 2014-2020 m. laikotarpiui skirtu finansavimu. Be to, vertinant Lietuvos 

BVP, šalies rodikliai viršija 75 proc. ES vidurkio, dėl to Lietuvai gali mažėti ES fondų lėšos ir jomis 

finansuojamų projektų paramos dalis. Jeigu šiuo metu daugumai projektų skiriama 85 proc. ES fondų 

lėšų, naujajame laikotarpyje jau reikėtų prisidėti didesne nuosavų lėšų dalimi.  

Viceministras Arūnas Gražulis teigė, kad baigta rengti ,,Lietuvos regioninės politikos baltoji 

knyga“ – regioninės politikos strategija, vyksta šios strategijos priemonių plano rengimas. Pranešėjas 

informavo, kad vyksta Marijampolės regiono specializacijos vertinimas. Marijampolės regiono 

specializacija pateikta derinti kitoms ministerijoms, laukiama iš jų pastabų.  

Šakių rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis teigė, kad dėl regionuose sutaupytų ES fondų 

lėšų panaudojimo turėtų spręsti regionai, nusprendžiant, kur investuoti atlikusias lėšas.  

Kazlų Rūdos savivaldybės meras Vytautas Kanevičius teigė, kad patvirtintoje Marijampolės 

regiono integruotos teritorijų vystymo programoje Kazlų Rūda ir Šakiai nebuvo priskirti prie tikslinių 

teritorijų, todėl Kazlų Rūdos ir Šakių rajono savivaldybių administracijos negalėjo įgyvendinti daug 

projektų. Šakių rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis teigė, kad ne tikslinėms teritorijoms buvo 

žadama kompensacija, ganant sutaupytas lėšas, tačiau jų negavo.  
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Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos Marijampolės filialo direktorius Evaldas 

Ulevičius siūlė ministerijų atstovams derėtis su regionų atstovais dėl finansuojamų sričių ir rodiklių 

pasiekimo, kad naujame finansiniame laikotarpyje būtų pasiekiamas efektyviausias rezultatas. 

Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas atkreipė dėmesį, jog Marijampolės regionas, siekdamas 

stiprinti regione plėtojamas ūkio šakas, yra patvirtinęs Marijampolės regiono specializacijos planą „4M“, 

kuriame išskirtos prioritetinės regiono plėtros sritys – Maistas, Mediena, Metalas ir Mokslas ir prašė 

sudaryti galimybes investuoti į šias sritis dar 2014–2020 m. finansiniu periodu. A. Gražulio teigimu, labai 

svarbu, jog regionai būtų apsisprendę ir diskutavę, kur ir kam reikalingiausios investicijos regione. Tai 

aktualu rengiantis ir naujajam finansiniam laikotarpiui. Regionų išskirtos prioritetinės plėtotinos sritys 

būtų įtraukiamos ir į šiuo metu rengiamą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą dėl Nacionalinės 

regioninės politikos prioritetų iki 2030 m.  

Viešosios įstaigos Nemuno euroregiono Marijampolės biuro direktorius Gintaras Skamaročius 

pasiteiravo apie tai, kiek naujame laikotarpyje planuojama išskirti regionų. Vidaus reikalų viceministras 

Arūnas Gražulis atsakė, jog administracinis suskirtymas išliks nepakitęs, t. y. bus 10 regionų, kurie 

atitinka apskričių ribas. Tačiau šiuo metu dar nėra aišku, ar Lietuvai skiriama ES fondų parama bus kaip 

vienam regionui, ar būtų išskiriami du regionai, vienas iš jų Sostinės regionas, turintis vieną apskritį 

(Vilniaus), o kitas – Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas, turintis 9 apskritis. 

9. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Lietuvos verslo konfederacijos atstovasVaidas Šalaševičius pasiteiravo dėl Marijampolės kolegijos 

išlikimo, kadangi Marijampolės kolegiją norima prijungti prie Kauno kolegijos. Metas Ražinskas teigė, 

kad Taryba visada buvo už tai, kad Marijampolės kolegija išliktų ir tam buvo skiriamos visos įmanomas 

pastangos. Posėdžio pirmininkas siūlė Tarybos vardu kreiptis į Švietimo ir mokslo ministeriją, išreiškiant 

nuomonę, kad Marijampolės kolegija turi būti savarankiška ir nepriklausoma.  

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos Marijampolės filialo direktorius Evaldas 

Ulevičius Tarybos narius pakvietė dalyvauti 2018 m. lapkričio 15 d. konferencijoje kurioje bus 

pristatinėjamas Marijampolės regiono specializacijos projektas. 

Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas paragino Marijampolės regiono savivaldybių 

administracijų atstovus būti aktyvesniems, bendradarbiaujant su Ūkio ministerija dėl investicinio klimato 

gerinimo, siekiant pritraukti investuotojus. 

Metas Ražinskas Tarybos nariams priminė apie Vidaus reikalų ministerijos pateiktą derinti 

Regiono plėtros tarybos pavyzdinių nuostatų ir Regiono plėtros tarybos pavyzdinio darbo reglamento 

pakeitimo projektą bei paragino būti aktyviems ir iki 2018 m. rugsėjo 7 d. pateikti pastabas ir pasiūlymus. 

NUTARTA. Parengti Tarybos raštą Švietimo ir mokslo ministerijai, išreiškiant nuomonę dėl 

Marijampolės kolegijos savarankiškumo. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                           Metas Ražinskas 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                    Ingrida Švabauskienė 

 

 


