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MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 54-OJO POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2018 m. lapkričio 8 d. Nr. 51/8P-12 

Marijampolė 

 

Posėdis vyko 2018 m. spalio 31 d. Kidulių dvare, Nemuno g. 66, Kiduliai, Šakių rajono 

savivaldybėje. 

Posėdžio pradžia – 10.00 val. Posėdžio pabaiga – 13.00 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 13 Tarybos narių. Kvorumas yra. 

DARBOTVARKĖ: 

1. Informacija apie LR teritorijos bendrąjį planą: 

•  priimtos LR bendrojo plano esamos būklės (septynių sektorių) analizės rezultatai; 

•  glaudesnio bendradarbiavimo galimybių rengiant (likusių trijų sektorių) analizę bei LR bendrojo 

plano koncepciją aptarimas; 

2. Viešųjų investicijų plėtros agentūros informacija apie: 

•  gatvių apšvietimo modernizavimą; 

•  savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimą; 

•  kultūros paveldo įveiklinimą; 

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

04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių diegimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo sudarymo; 

4. 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“ pripažinimo 

netekusiu galios; 

5. 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; 

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

kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Marijampolės regiono prioritetinio projektų sąrašo pakeitimo; 

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

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

Marijampolės regiono projektų nesuplanuotas lėšas; 

9. UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro informacija; 

10. Kiti klausimai. 

1. SVARSTYTA. Informacija apie LR teritorijos bendrąjį planą: 

•  priimtos LR bendrojo plano esamos būklės (septynių sektorių) analizės rezultatai; 

•  glaudesnio bendradarbiavimo galimybių rengiant (likusių trijų sektorių) analizę bei LR bendrojo 

plano koncepciją aptarimas. 
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Posėdyje dalyvavusi Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo departamento LR 

teritorijos bendrojo plano projekto koordinatorė E. Archipovaitė pristatė informaciją apie LR teritorijos 

bendrojo plano rengimą, kuris rengiamas 2020-2050 m. laikotarpiui, o jo sprendiniai 2020-2030 m. Anot 

Aplinkos ministerijos atstovės, LR teritorijos bendrasis planas – aukščiausias teritorijų planavimo 

dokumentas, turintis sąsajų su Valstybės pažangos strategija 2030, valstybės biudžetu ir kitais strateginiais 

Lietuvos valstybės planavimo dokumentais. E. Archipovaitė teigė, kad LR teritorijos bendrojo plano 

rengimą koordinuoja Aplinkos ministerija ir iš kiekvienos ministerijos paskirtas viceministras. Pranešėja 

atkreipė dėmesį, kad pasikeitė LR bendrojo plano tvirtinimo procesas, kadangi LR bendrojo plano 

koncepciją tvirtins Seimas, o jos sprendinius – Vyriausybė. Aplinkos ministerijos atstovė teigė, kad šiuo 

metu yra parengta LR bendrojo plano esamos būklės (septynių sektorių) analizė. Pranešėja akcentavo, kad 

labai svarbus institucinis bendradarbiavimas, rengiant LR bendrąjį planą, todėl įtraukiamos visos interesų 

grupės. E. Archipovaitė teigė, kad ruošiamasi kitam žingsniui – LR bendrojo plano koncepcijos rengimui, 

kuris bus pradėtas 2019 m. sausio mėn. LR bendrojo plano koncepcijos tikslas – ekonominės ir socialinės 

aplinkos gerinimas. Pranešėja teigė, kad rengiant LR bendrojo plano analizę sukurta rodiklių koreliacijos 

metodika, rajonų savivaldybių esamos būklės indeksai ir prognozės. Pranešėja informavo apie analizuotas 

7 sritis: migracija, aplinkos tarša, pasiekiamumas, išteklių kokybė, miestų drieka, ekonominis aktyvumas, 

skirtingų interesų sanglauda. E. Archipovaitė teigė, kad ,,Baltoji knyga“ – regioninės politikos gairės, bus 

integruojama į LR bendrojo planą.  

Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas pasiteiravo, ar LR bendrojo plano ekonominė dalis susieta 

su regionų specializacija. E. Archipovaitė teigė, jog šiuo metu yra parengta tik LR bendrojo plano esamos 

būklės analizė, todėl šiame etape regionų išskirtos specializacijų kryptys neatsispindi. 

Šakių rajono savivaldybės meras E. Pilypaitis nesutiko su parengtais LR bendrojo plano esamos 

būklės analizės duomenimis, teigdamas, kad Šakių rajono savivaldybėje nėra didelės aplinkos taršos, nes 

nėra didelės taršios pramonės. Taip pat E. Pilypaitis atkreipė dėmesį, kad gyventojai daugiausia važinėja 

nuosavais automobiliais, todėl Šakių rajono savivaldybės administracijai reikėjo keisti viešojo transporto 

maršrutus, atsisakant maršrutų, kurie yra nuostolingi. Todėl viešasis transportas nėra vyraujanti 

susisiekimo priemonė Šakių rajono savivaldybėje.  

E. Archipovaitė paaiškino, kad LR bendrojo plano esamos būklės analizei statistiniai duomenys 

buvo gaunami iš atsakingų ministerijų ir Statistikos departamento. Pranešėja paaiškino, kad LR bendrojo 

plano esamos būklės analizė nėra baigta, todėl informacija gali keistis, gaunant patikslintus duomenis. 

Šakių rajono savivaldybės meras E. Pilypaitis pasiteiravo iki kada galima teikti pastabas dėl analizės 

duomenų tikslinimo. Taip pat Šakių rajono savivaldybės meras siūlė rengiant LR bendrojo plano esamos 

būklės analizės duomenis pasiremti tam tikrų asociacijų turimais statistiniais duomenimis, kuriuos jos gali 

pateikti. 

Aplinkos ministerijos atstovė paaiškino, kad LR bendrojo plano esamos būklės analizės duomenis 

galima tikslinti iki kol bus pradedama rengti LR bendrojo plano koncepcija. Siūlė pastabas dėl LR 

bendrojo plano esamos būklės analizės duomenų tikslinimo pateikti per dvi savaites.  

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka taip pat teigė, kad ir Vilkaviškio rajono 

savivaldybėje nėra didelės aplinkos taršos ir prašė paaiškinti, kas sudaro aplinkos taršą. 

E. Archipovaitė paaiškino, kad aplinkos tarša siejama su gyventojų vartojimo, ekonominio 

aktyvumo, transporto koncentracija, migracijos ir teritorijų sanglaudos procesais.  

Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas siūlė, kad pastabas dėl LR bendrojo plano esamos būklės 

analizės duomenų tikslinimo būtų galima pateikti per mėnesį.  

E. Archipovaitė teigė, kad peržiūrės informaciją, kokie komponentai susidaro rodiklių koreliaciją 

ir pasidalins šia informacija. 

M. Ražinskas pasiteiravo, kiek LR bendrajame plane numatoma, kad bus regionų. E. Archipovaitė 

teigė, kad šiuo metu yra parengta tik LR bendrojo plano esamos būklės analizė, todėl negali atsakyti 

detaliau į šį klausimą. 

2. SVARSTYTA. Viešųjų investicijų plėtros agentūros informacija apie: 

•  gatvių apšvietimo modernizavimą; 

•  savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimą; 

•  kultūros paveldo įveiklinimą. 

UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūros“ (toliau – VIPA) generalinio direktoriaus pavaduotoja 

Kristina Vaskelienė teigė, kad VIPA – įstaiga, teikianti finansines paslaugas bei įgyvendinanti ir 

administruojanti finansines priemones, skirtas viešojo sektoriaus investicijoms viešosios infrastruktūros, 
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viešųjų paslaugų gerinimui ir plėtrai bei viešojo intereso sričių projektams vystyti. VIPA teikia paskolas, 

garantijas už grąžinamąsias investicijas arba įgyvendina panašias priemones, finansuojamas 

nacionalinėmis, Europos Sąjungos ir kitų programų ar finansavimo šaltinių lėšomis. 

Posėdžio metu VIPA Finansinės partnerystės skyriaus vadovė Inga Kaliakinaitė pristatė 3 VIPA 

administruojamas finansines priemones, aktualias savivaldybėms: 

•  gatvių apšvietimo modernizavimą, finansuojamą iš Energijos efektyvumo fondo; 

•  savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimą, finansuojamą iš Savivaldybių pastatų fondo; 

•  kultūros paveldo įveiklinimą, finansuojamą iš Kultūros paveldo fondo.  

Pranešėja įvardijo, kokie nustatyti reikalavimai siekiant įgyvendinti gatvių apšvietimo 

modernizavimo, savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo ir kultūros paveldo įveiklinimo projektus. 

Įvardijo, kokios yra suteikiamos garantijos bei paskolos sąlygos. 

Šakių rajono savivaldybės meras E. Pilypaitis teigė, jog norint įgyvendinti projektus būtinas 

savivaldybių prisidėjimas, o savivaldybės ir taip jau turi daug įsipareigojimų. 

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

priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių diegimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo sudarymo. 

Pranešėja – Skyriaus vedėja J. Mitrulevičienė informavo, kad Skyrius 2017 m. gruodžio 8 d. raštu 

Nr. 51/8D-322 Marijampolės regiono savivaldybių administracijoms išsiuntė kvietimą teikti projektinius 

pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo pagal priemonę Nr. 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo 

priemonių diegimas“ (toliau – Priemonė), nustatant galutinę projektinių pasiūlymų pateikimo datą – 2018 

m. liepos 2 d. Buvo gautas 1 projektinis pasiūlymas dėl regiono projektų įgyvendinimo (toliau – 

Projektinis pasiūlymas). Pagal Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 15 punktą regione galimas 

pareiškėjas yra tik Marijampolės savivaldybės administracija. 

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 pateikto Projektinio pasiūlymo vertinimą, patvirtino jo 

vertinimo išvadą. 

Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, buvo parengtas sprendimo projektas „Dėl 2014–2020 

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir 

atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-514 

„Darnaus judumo priemonių diegimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, kuriuo į Marijampolės regiono projektų sąrašą 

siūlomas įtraukti Marijampolės savivaldybės administracijos projektas ,,Darnaus judumo priemonių 

diegimas Marijampolės mieste“. 

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, 13 Tarybos narių balsavo „už“, 0 – 

„prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-31 ,,Dėl 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“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo 

patvirtinimo“. 

4. SVARSTYTA. 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“ 

pripažinimo netekusiu galios. 

Pranešėja – Skyriaus vedėja J. Mitrulevičienė informavo, kad Tarybos 2017 m. birželio 6 d. 

sprendimu Nr. 51/8S-17 patvirtino 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 

sąrašą Nr. 04.5.1-TID-R-518-41 (toliau – Projektų sąrašas). Į Projektų sąrašą buvo įtraukti 2 projektai: 

Marijampolės savivaldybės administracijos projektas „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių 
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parko atnaujinimas Marijampolės savivaldybėje“ ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos – 

„Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Vilkaviškio rajone“.  

Pranešėja atkreipė dėmesį, kad Tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. 51/8S-15 Projektų 

sąrašas buvo pakeistas, išbraukiant iš jo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos projektą 

„Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Vilkaviškio rajone“.  

J. Mitrulevičienė atkreipė dėmesį, kad 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“ 

(toliau – Priemonė) projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – PFSA) 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 informavo, kad Marijampolės savivaldybės administracija 2018 m. rugsėjo 28 d. raštu 

Nr. SA-8418(10.108) (toliau – Raštas) kreipėsi į Tarybą. Rašte nurodoma, kad Marijampolės savivaldybės 

administracija projekto ,,Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas 

Marijampolės savivaldybėje“ (toliau – Projektas) paraišką VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai 

planavo pateikti 2018 m. rugsėjo 28 d., tačiau atsiradus objektyvioms aplinkybėms nespėjo įgyvendinti 

PFSA 15 punkto reikalavimų – vežėjas nėra atrinktas konkurso būdu ir iki paraiškos pateikimo procedūros 

nebus pradėtos.  

J. Mitrulevičienė teigė, kad vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai 

finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 22.4 papunkčiu, regiono 

projektų sąrašas gali būti keičiamas keičiant paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminą, 

tačiau bendra termino pratęsimo (-ų) trukmė negali viršyti 12 mėnesių. Jei pareiškėjas nesilaiko Tvarkos 

aprašo 22.4 papunktyje nustatytų terminų, pagal Tvarkos aprašo 20.6 papunkčio reikalavimus, Projektas 

išbraukiamas iš Projektų sąrašo.  

Pranešėja informavo, kad Projekto paraiškos pateikimo terminas buvo nukeltas Tarybos 2017 m. 

rugpjūčio 4 d. sprendimu Nr. 51/8S-28 (iš 2017-09-29 į 2018-09-01, pratęsimo trukmė 11 mėn.) ir 2018 

m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. 51/8S-27 (iš 2018-09-01 į 2018-09-28, pratęsimo trukmė – 1 mėn., 

bendra pratęsimų trukmė – 12 mėn.). Projekto paraiškos pateikimo terminas, vadovaujantis Tvarkos 

aprašu, negali būti pratęsiamas. 

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 19.1, 20.6 bei 22.4 papunkčių reikalavimais, atsižvelgiant į Rašte 

pateiktą informaciją ir tai, kad Projektų sąrašą sudaro vienas Marijampolės savivaldybės administracijos 

Projektas, parengtas sprendimo projektas, kuriuo Marijampolės regiono plėtros tarybos 2017 m. birželio 

6 d. sprendimas 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“ pripažįstamas netekusiu galios. 

J. Mitrulevičienė teigė, kad Marijampolės savivaldybės administracijos atstovas informavo, kad 

savivaldybėje būtų poreikis įgyvendinti projektą pagal Priemonę. Atsižvelgiant į tai, buvo pasiūlyta 

Tarybos raštu kreiptis į Susisiekimo ministeriją dėl sutikimo panaudoti nepanaudotą ES fondų lėšų limito 

dalį pagal Priemonę. Susisiekimo ministerijai išreiškus sutikimą, būtų galima patikslinti kvietimą teikti 

projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo pagal Priemonę. 

M. Ražinskas Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus K. Podolskio pasiteiravo, 

ar tikrai jo atstovaujamai savivaldybei yra poreikis įgyvendinti projektą pagal Priemonę. K. Podolskis 

teigė, kad planuoja atrinkti vežėją, todėl yra poreikis įgyvendinti projektą pagal Priemonę. 

Marijampolės savivaldybės administracijos Investicijų ir verslo skatinimo skyriaus vedėjas D. 

Cinaitis teigė, kad jo atstovaujama savivaldybė gavo iš įgyvendinančios institucijos siūlymą nusikelti 

paraiškos pateikimo terminą vieneriems metams dėl to, kad pagal procedūras turi būti išankstinis 

skelbimas apie numatomą viešąjį vežėjų atrankos konkursą likus ne mažiau nei metams iki pirkimo 
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procedūrų pradžios. Pranešėjas teigė, jog yra poreikis įgyvendinti projektą pagal Priemonę, tačiau reikia 

atlikti visas numatytas privalomas procedūras. 

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, 13 Tarybos narių balsavo „už“, 0 – 

„prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA: 

1. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-32 ,,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“ 

pripažinimo netekusiu galios“; 

2. Tarybos raštu kreiptis į Susisiekimo ministeriją dėl sutikimo panaudoti nepanaudotą ES fondų 

lėšų limito dalį pagal Priemonę. 

5. 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 J. Mitrulevičienė informavo, kad Tarybos 2016 m. lapkričio 16 d. 

sprendimu 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“ buvo patvirtintas Marijampolės regiono projektų sąrašas Nr. 06.2.1-TID-R-

511-41 (toliau – Projektų sąrašas) (2016 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 51/8S-43 papildytas). Į Projektų 

sąrašą iš viso buvo įtraukti 7 projektai.  

Pranešėja atkreipė dėmesį, kad vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai 

finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo: 

- 19.1 ir 20.2. papunkčių nuostatomis, regiono projektų sąrašas gali būti keičiamas išbraukiant 

regiono projektus pareiškėjo prašymu nutraukus regiono projekto, esančio regiono projektų sąraše, 

paraiškos vertinimą;  

- 19.2 ir 22.2. papunkčių nuostatomis, regiono projektų sąrašas gali būti keičiamas keičiant 

regiono projekto informaciją, regiono projekto sutartį pasirašius dėl mažesnės finansavimo sumos, negu 

numatyta šiam regiono projektui regiono projektų sąraše, ir jei nėra gautas savivaldybės institucijos 

prašymas dėl papildomo finansavimo regiono projektui skyrimo. 

J. Mitrulevičienė informavo, kad Šakių rajono savivaldybės administracija 2018 m. spalio 19 d. 

raštu Nr. S-1947 „Dėl projekto „Šakių miesto susisiekimo infrastruktūros modernizavimas“ (toliau – 

Raštas) informavo, kad pateikė prašymą VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai atsiimti paraišką Nr. 

06.2.1-TID-R-511-41-0006 „Šakių miesto susisiekimo infrastruktūros modernizavimas“ ir prašo išbraukti 

projektą „Šakių miesto susisiekimo infrastruktūros modernizavimas“ iš Projektų sąrašo.  

Raštu prašoma sudaryti galimybę teikti pakoreguotą projektinį pasiūlymą Šakių miesto 

susisiekimo infrastruktūros modernizavimui, naujai paskelbiant kvietimą teikti projektinius pasiūlymus. 

Kvietimas teikti projektus pagal Priemonę šiuo metu negalioja. J. Mitrulevičienė teigė, kad Vilkaviškio 

rajono savivaldybės administracija taip pat išreiškė poreikį įgyvendinti naują projektą pagal priemonę Nr. 

Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ (toliau – Priemonė). Atsižvelgiant į tai, pranešėja siūlė 

Tarybos raštu kreiptis į Susisiekimo ministeriją dėl sutikimo panaudoti nepanaudotą ES fondų lėšų limito 

dalį pagal Priemonę. Susisiekimo ministerijai išreiškus sutikimą, būtų galima skelbti patikslintą kvietimą 

teikti projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo pagal Priemonę. 

J. Mitrulevičienė atkreipė dėmesį, kad 2018 m. rugpjūčio-spalio mėn. buvo pasirašytos keturios į 

Projektų sąrašą įtrauktų projektų sutartys. Mažiau ES fondų lėšų projektų sutartimis paskirta Vilkaviškio 

rajono savivaldybės administracijos projektams „Vilkaviškio miesto Vilniaus gatvės dalies 

rekonstrukcija“ ir „Vilkaviškio miesto Janonio gatvės dalies rekonstrukcija“.  

Pasirašius Projektų sutartis pasikeitė tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal šaltinius Marijampolės 

savivaldybės administracijos projekto „Marijampolės savivaldybės Kauno gatvės dalies ir Kempingo 

gatvės rekonstrukcija“ ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos projekto „Vilkaviškio miesto 

Kęstučio ir Maironio gatvių dalių rekonstrukcija“.  

Atsižvelgiant į tai, Tarybai teikiamas sprendimo projektas „Dėl Marijampolės regiono plėtros 

tarybos 2016 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. 51/8S-25 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. 
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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“, kuriuo keičiamas Projektų 

sąrašas, išbraukiant Šakių rajono savivaldybės administracijos projektą „Šakių miesto susisiekimo 

infrastruktūros modernizavimas“ ir patikslinant keturių projektų tinkamų finansuoti išlaidų sumas pagal 

pasirašytas projektų sutartis. 

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, 13 Tarybos narių balsavo „už“, 0 – 

„prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA: 

1. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-33 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. spalio 19 

d. sprendimo 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. Tarybos raštu kreiptis į Susisiekimo ministeriją dėl sutikimo panaudoti nepanaudotą ES fondų 

lėšų limito dalį pagal Priemonę. 

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

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

projektų sąrašo pakeitimo.  

Pranešėja – Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad Nacionalinės mokėjimo 

agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) 2018 m. rugpjūčio 24 d. raštu Nr. BRK-4195 „Dėl 

informacijos pateikimo“ (toliau – Raštas) buvo pateikta informacija, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės 

administracija atsiėmė projekto ,,Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Vilkaviškio rajone” 

(toliau – Projektas) paraišką, todėl buvo nutrauktas jos vertinimas.  

Pranešėja informavo, kad NMA, vadovaudamasi Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų 

programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių 

„Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir ,,Parama investicijoms į kaimo 

kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 91.1. papunkčiu, 

Raštu informavo, kad Projektas (pareiškėjas – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija) turi būti 

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

kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties 

infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ prioritetinio 

projektų sąrašo.  

J. Mitrulevičienė atkreipė dėmesį, kad atsižvelgiant į Taisyklių 90.2. papunktį, regiono plėtros 

taryba gali keisti patvirtintus prioritetinį ir rezervinius regiono projektų sąrašus išbraukiant regionų 

projektus iš prioritetinio regiono projektų sąrašo ir (arba) įrašant naujus projektus iš rezervinio regiono 

projektų sąrašo, jei pareiškėjas atsiima paraišką ir nutraukiamas paraiškos vertinimas.  

Vadovaujantis Taisyklių 92 punktu, gavus informaciją dėl regiono projekto išbraukimo iš 

prioritetinio regiono projektų sąrašo, rezerviniame regiono projektų sąraše esančius pareiškėjus 

atitinkamos apskrities Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos skyrius apie tai 

informuoja raštu ir paklausia, ar jų pateiktą projektinį pasiūlymą įtraukti į prioritetinį regiono projektų 

sąrašą (toliau – Prioritetinis projektų sąrašas). 

Pranešėja informavo, kad atsižvelgiant į tai, Skyrius raštais pateikė paklausimus visiems į Lietuvos 

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

kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir 

„Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ rezervinių projektų sąrašą (toliau 

– Rezervinis projektų sąrašas) įtrauktų projektų pareiškėjams dėl sutikimo, kad jų projektai, kurie šiuo 

metu yra Rezerviniame projektų sąraše, būtų įtraukti į Prioritetinį projektų sąrašą. Pareiškėjui raštu per 5 

darbo dienas nesutikus arba neatsiuntus jokio sprendimo, projektas išbraukiamas iš Rezervinio regiono 

projektų sąrašo ir sekantis projektinis pasiūlymas, esantis Rezervinių projektų sąraše, jeigu jo ES paramos 

lėšų suma neviršija paramos regionui limito prioritetiniame sąraše, siūlomas perkelti į Prioritetinį sąrašą. 

Buvo gauti visų į Rezervinį projektų sąrašą įtrauktų projektų pareiškėjų sutikimai dėl projektų, esančių 

Rezerviniame projektų sąraše, perkėlimo į Prioritetinį projektų sąrašą. 
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Pranešėja atkreipė dėmesį, kad vadovaujantis Taisyklių 91.1. papunkčiu, vietoj išbraukto regiono 

projekto į Prioritetinį regiono projektų sąrašą iš Rezervinio regiono projektų sąrašo gali būti perkeliamas 

(-i) aukščiausioje pirmumo vietoje esantis (-ys) projektinis (-iai) pasiūlymas (-ai), jeigu jo (-ų) prašoma 

paramos suma neviršija konkretaus regiono lėšų limito. Siūlomo išbraukti Projekto prašoma paramos 

suma – 84.335,20 eurų, Rezerviniame projektų sąraše aukščiausioje pirmumo vietoje yra Marijampolės 

savivaldybės administracijos projektas „Viešosios infrastruktūros gerinimas Igliaukos gyvenvietėje“, 

kurio prašoma paramos suma – 200.000,00 eurų.  

Atsižvelgiant į tai, nė vienas projektas negali būti perkeliamas iš Rezervinio projektų sąrašo į 

Prioritetinį projektų sąrašą vietoje išbraukiamo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Projekto 

ir nė vienas projektas nėra išbraukiamas iš Rezervinio projektų sąrašo.  

Vadovaujantis Taisyklių 90.2. papunkčiu, keičiamas Prioritetinis projektų sąrašas, išbraukiant iš 

jo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Projektą. 

Atsižvelgiant į tai, parengtas sprendimo projektas „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2017 

m. balandžio 13 d. sprendimo Nr. 51/8S-11 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos 

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

projektų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Posėdžio metu buvo pasiūlyta Tarybos raštu kreiptis į Žemės ūkio ministeriją, prašant pakeisti 

Taisyklų 97 p. nuostatą, nustatant vėlesnę galutinę prioritetinio regiono projektų sąrašo sudarymo datą ir 

kad projektų paraiškų vertinimo metu likusios lėšos būtų paliktos Marijampolės regiono projektams 

įgyvendinti.  

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, 13 Tarybos narių balsavo „už“, 0 – 

„prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA: 

1. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-34 ,,Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2017 m. balandžio 

13 d. sprendimo Nr. 51/8S-11 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės 

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

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

2. Tarybos raštu kreiptis į Žemės ūkio ministeriją, prašant nustatyti vėlesnę galutinę prioritetinio 

regiono projektų sąrašo sudarymo datą ir kad projektų paraiškų vertinimo metu likusios lėšos būtų paliktos 

Marijampolės regiono projektams įgyvendinti.  

7. 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. Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo 

didinimas“ 

Atsižvelgiant į tai, kad Marijampolės regione lieka nepanaudota ES fondų lėšų pagal priemonę 

Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ (toliau – 

Priemonė) ir gavus Švietimo ir mokslo ministerijos (toliau – ŠMM) sutikimą panaudoti nepanaudotą ES 

limito dalį (ŠMM 2018-09-27 d. raštas Nr. SR-4097), 2018 m. rugsėjo 28 d. buvo paskelbtas patikslintas 

kvietimas teikti projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo pagal Priemonę. Galutinė 

projektinių pasiūlymų pateikimo data – 2018 m. spalio 22 d. Atsižvelgiant į tai, buvo parengtas MRPP 

dalių „Priemonių planas“ ir „Plano įgyvendinimo stebėsena“ pakeitimo projektas, MRPP papildant nauju 

projektu Nr. 1.1.1.1.1 „Ikimokyklinio ugdymo paslaugų plėtra Kazlų Rūdoje“, kurio pareiškėjas – Kazlų 

Rūdos savivaldybės administracija. MRPP pakeitimo projektas 2018 m. spalio 12 d. raštu Nr. 51/8D-237 

buvo pateiktas derinti ŠMM ir Vidaus reikalų ministerijai. ŠMM 2018 m. spalio 22 d. raštu Nr. SR-4452 

informavo, kad MRPP pakeitimo projektui neprieštarauja. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerija 2018 m. spalio 23 d. el. pašto laišku informavo, kad MRPP pakeitimo projektui pastabų ir 

pasiūlymų neturi. Atsižvelgiant į tai, laikoma kad MRPP pakeitimo projektas suderintas be pastabų. 

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

renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“. 

J. Mitrulevičienė informavo, kad 2018 m. spalio 18 d. raštu Nr. 51/8D-240 MRPP dalių 

„Priemonių planas“ ir „Plano įgyvendinimo stebėsena“ pakeitimo projektas buvo pateiktas derinti 

Aplinkos ir Vidaus reikalų ministerijoms. Pakeitimo priežastys – Kazlų Rūdos, Šakių rajono ir Vilkaviškio 
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rajono savivaldybių administracijos kreipėsi prašydamos patikslinti MRPP, tikslinant pagal priemonę Nr. 

05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, 

įmonių valdymo tobulinimas“ planuojamų įgyvendinti projektų informaciją. Esminiai pakeitimai 

1.  Keičiamos projekto Nr. 2.1.3.3.2. ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 

renovavimas ir plėtra Šakių rajone“ (pareiškėjas – UAB ,,Šakių vandenys“) finansavimo šaltinių lėšų 

sumos. Papildomos lėšos skiriamos Priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše Nr. 1 11.5. p. 

,,geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija” nurodytai remiamai 

veiklai. 

2.  Tikslinama projekto Nr. 2.1.3.3.6., kurio pareiškėjas – UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ 

informacija, nes projektą numatoma įgyvendinti tik vienoje gyvenamojoje vietovėje – Antanave: 

•  keičiamas projekto pavadinimas iš ,,Vandens tiekimo ir nuotekų sistemų renovavimas ir plėtra 

Kazlų Rūdos savivaldybėje (Ąžuolų Būdoje, Antanave) bei tinklų inventorizacija“ į ,,Vandens tiekimo ir 

nuotekų sistemų renovavimas ir plėtra Antanavo kaime“; 

•  mažinamos projekto siekiamos stebėsenos rodiklių P.N.050 ,,Gyventojai, kuriems teikiamos 

vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais“ ir P.N.053 ,,Gyventojai, 

kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais“ reikšmės; 

•  išbraukiamos projektu nesiekiamos stebėsenos rodiklių P.N.051 ,,Gyventojai, kuriems 

teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens 

gerinimo įrenginių“, P.N.054 ,,Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai 

pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais“ ir P.S.333 ,,Rekonstruotų vandens tiekimo 

ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (Km)“ reikšmės; 

• tikslinami projekto įgyvendinimo terminai. 

3.  Keičiamos projekto Nr. 2.01.03.03.09. ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo 

tinklų įrengimas Vilkaviškio rajone, II etapas“ (pareiškėjas – UAB ,,Vilkaviškio vandenys“) finansavimo 

šaltinių lėšų sumos. 

Pranešėja informavo, kad Aplinkos ministerija 2018 m. spalio 26 d. raštu Nr. (151)-08-5134 

informavo, kad pateiktam MRPP pakeitimo projektui neprieštarauja. Vidaus reikalų ministerija iki 

numatyto pastabų pateikimo termino nepateikė atsakymo. Atsižvelgiant į tai, laikoma kad MRPP 

pakeitimo projektas suderintas be pastabų. 

Vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodikos 28 ir 43 punktais, Tarybai teikiamame 

svarstyti MRPP pakeitimo projekte taip pat tikslinami MRPP plano dalių „Priemonių planas“ ir „Plano 

įgyvendinimo stebėsena“ duomenys (projektų faktinis lėšų poreikis, finansavimo šaltiniai, faktiniai 

projektų įgyvendinimo terminai, nustatyti projektai, apie kurių įgyvendinimo eigą nėra informacijos, tai 

yra neįmanoma nustatyti, ar projektas yra ar bus įgyvendinamas per plane nustatytus terminus), įvertinus 

plano įgyvendinimo stebėsenos duomenis. 

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, 13 Tarybos narių balsavo „už“, 0 – 

„prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-35 ,,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“.  

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

finansuojamų Marijampolės regiono projektų nesuplanuotas lėšas. 

Posėdžio metu Skyriaus vedėja J. Mitrulevičienė pristatė informaciją apie 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų Marijampolės regiono projektų nesuplanuotas lėšas 

(informacija pridedama, priedas). Pranešėja teigė, jog pagal šias regionines priemones nesuplanuotos 

visos Marijampolės regionui skiriamos ES lėšos: 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. 05.3.2-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. 05.4.1-LVPA-R-821 ,,Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo 

maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“, Nr. 05.5.1-APVA-R-019 ,,Kraštovaizdžio apsauga“, Nr. 

06.2.1-TID-R-511 ,,Vietinių kelių vystymas“ ir Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 ,,Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“. Tai sudaro 6 100 745 eurus.  

Pranešėja atkreipė dėmesį, kad pagal priemones Nr. 05.1.1-APVA-R-007,,Paviršinių nuotekų 

sistemų tvarkymas“, Nr. 05.3.2-APVA-R-014 ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 
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renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ ir Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 ,,Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ šiuo metu Skyriui yra pateikti vertinti projektiniai 

pasiūlymai dėl regiono projektų įgyvendinimo. J. Mitrulevičienė atkreipė dėmesį, kad likutis atėmus šiuo 

metu vertinamus projektinius pasiūlymus sudaro 3 364 814 eurų ES lėšų. 

J. Mitrulevičienė informavo, kad 2018 m. spalio 26 d. el. laišku savivaldybių investicijų skyrių 

vedėjams persiųstas Ūkio ministerijos 2018 m. spalio 25 d. raštas, kurio informuojama, kad Ūkio 

ministerija, siekdama užtikrinti spartesnį administruojamų kultūros ir gamtos paveldo priemonių 

įgyvendinimą, šiuo metu vertina galimybes perskirstyti savo administruojamų priemonių lėšų likučius. 

Savivaldybių investicijų skyrių vedėjų paprašyta iki spalio 31 d. el. paštu pateikti informaciją apie poreikį 

įgyvendinti naujus priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo 

maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ projektus. 

Skyriaus vedėja J. Mitrulevičienė teigė, jog vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo administravimo Regioninės plėtros departamente prie 

Vidaus reikalų ministerijos vidaus procedūrų aprašo 44 p., Departamento apskrities skyrius artimiausio 

regiono plėtros tarybos posėdžio metu turi pateikti informaciją regiono plėtros tarybai apie tai, kai 

projektinis pasiūlymas, patikslintas atsižvelgus į esminius paraiškos pakeitimus, įvertintas kaip 

atitinkantis visus jam nustatytus reikalavimus. Pranešėja informavo, kad buvo gautas Vilkaviškio rajono 

savivaldybės administracijos projektinis pasiūlymas „Visuomeninės paskirties pastato ir viešųjų erdvių 

sutvarkymas Kybartuose, pritaikant juos bendruomenės poreikiams“ (toliau – Projektas), kuris buvo 

pakartotinai vertinamas dėl esminių pakeitimų – žemės sklypų netinkamo naudojimo būdo bei stebėsenos 

rodiklio P.B. 365 „Atnaujinti ir (ar) pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir statiniai kaimo vietovėse“ 

reikšmės sumažėjimo. Pranešėja informavo, kad atlikus Projekto projektinio pasiūlymo, patikslinto, 

atsižvelgus į esminius paraiškos pakeitimus, kaip tai nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo 

taisyklių 1222 punkte vertinimą, nustatyta, kad jis atitinka visus jam nustatytus reikalavimus, patvirtinta 

jo vertinimo išvada.  

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

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

direktorius A. Bagušinskas pristatė informaciją apie atliekų tvarkymą Marijampolės regione. Pranešėjas 

teigė, kad šiuo metu mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginių veikla yra efektyvi, todėl 

sutaupyta 20 tūkst. eurų. Atsižvelgiant į tai MAATC gali įsigyti daugiau įrenginių.  

Kalvarijos savivaldybės tarybos narys K. Bagdanavičius pasiteiravo dėl didelių gabaritų 

surinkimo atliekų aikštelių įrengimo. MAATC Veiklos administravimo skyriaus projektų administratorė 

R. Mincienė atsakė, šiuo metu jau baigtos rekonstruoti 5 iš 6 didelių gabaritų surinkimo aikštelių. Didelių 

gabaritų surinkimo aikštelės rekonstrukcija Vilkaviškio rajono savivaldybėje yra užstrigusi. Taip pat 

pranešėja teigė, kad dar planuojama įrengti dvi didelių gabaritų surinkimo aikšteles Šakių rajono 

savivaldybėje ir vieną Vilkaviškio rajono savivaldybėje.  

Kalvarijos savivaldybės meras V. Plikaitis pasiteiravo, kokia financinė MAATC situacija. A. 

Bagušinskas atsakė, kad šiuo metu MAATC dirba pelningai. 

10. SVARSTYTA. Kiti klausimai.  

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo direktorius E. Ulevičius kvietė 

dalyvauti 2018 m. lapkričio 15 d. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo ir IQ 

žurnalo organizuojamame renginyje, kuris skirtas Verslo dienai paminėti: IQ forumas „Sūduvos kryptis – 

M4.0“ ir Verslo apdovanojimai „Metų žvilgsnis 2018“.  

Lietuvos verslo konfederacijos atstovas V. Šalaševičius pasiūlė aptarti klausimą dėl Marijampolės 

kolegijos. Pranešėjas teigė, kad 80 proc. studentų, studijuojančių Marijampolės kolegijoje, pasilieka 

gyventi Marijampolės regione, todėl labai svarbu, kad Marijampolės kolegija išliktų savarankiška, 

neprijungta prie Kauno kolegijos. V. Šalaševičius siūlė Tarybos raštu kreipti į Vidaus reikalų ministeriją, 

prašant, kad Marijampolės kolegija išliktų savarankiška aukštoji mokykla.  

Tarybos pirmininkas M. Ražinskas teigė, kad Taryba daro viską, kad Marijampolės kolegija išliktų 

savarankiška aukštoji mokykla. Taryba raštu kreipėsi į Ministrą Pirmininką, Švietimo ir mokslo 

ministeriją, prašant užtikrinti Marijampolės kolegijos kaip savarankiškos aukštosios mokyklos išlikimą, 

nes tai svarbu Marijampolės regiono socialinei ir ekonominei plėtrai. Taryba yra pritarusi regiono 

specializacijoms kryptims: Mokslas, Maistas, Mediena, Metalas. t. y. Marijampolės regione siekiama 

stiprinti ir plėtoti maisto, medienos, metalo sektorius, tai derinant su atitinkamos kvalifikacijos specialistų 

paruošimu regione, išnaudojant regione veikiančios Marijampolės kolegijos ir Marijampolės profesinio 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e241195011ec11e6acc9d34f3feceabc/yauyXBUajK
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e241195011ec11e6acc9d34f3feceabc/yauyXBUajK
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rengimo centro potencialą ir turimą bazę, taip viską apjungiant į vieningą modulį/klasterį „M 4.0“. 

Marijampolės regiono specializacijos krypčių įgyvendinimo plane yra numatytos priemonės, susijusios 

su kvalifikuotos darbo jėgos nuolatinio papildymo, atsinaujinimo, kvalifikacijos įgijimo ir 

perkvalifikavimo galimybėmis, kurias galėtų užtikrintų regione veikianti Marijampolės kolegija. 

Atsižvelgiant į tai, svarbu, jog Marijampolės regione išliktų savarankiška aukštoji mokykla – 

Marijampolės kolegija. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras A. Neiberka siūlė Tarybos raštu kreiptis į Švietimo ir 

mokslo ministeriją, prašant nepanaikinti Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyriaus. 

Tarybos pirmininkas M. Ražinskas kreipėsi į Tarybos narius, prašant, kad šie Skyriui atsiųstų 

informaciją ir (ar) pastabas dėl Tarybos rašto, siųsto Ministrui Pirmininkui ir Švietimo ir mokslo 

ministerijai dėl Marijampolės kolegijos, kaip savarankiškos aukštosios mokyklos, išlikimo. Taip pat prašė 

Skyriui atsiųsti informaciją, kurią būtų svarbu paminėti Tarybos rašte, prašant Švietimo ir mokslo 

ministerijos nepanaikinti Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyriaus. Šiai idėjai pritarė 

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

Sekantis Tarybos posėdis vyks Marijampolės savivaldybėje. 

NUTARTA: 

1. Kreiptis Tarybos raštu į Vidaus reikalų ministeriją, prašant, kad Marijampolės kolegija išliktų 

savarankiška aukštoji mokykla. 

2. Kreiptis Tarybos raštu į Švietimo ir mokslo ministeriją, prašant nepanaikinti Marijampolės 

profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyriaus. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                           Metas Ražinskas 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                    Ingrida Švabauskienė 

 


