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Posėdis vyko 2019 m. rugpjūčio 21 d., III a. posėdžių salėje, Vytauto g. 28, Marijampolėje. 

Posėdžio pradžia – 10.00 val. Posėdžio pabaiga – 13.00 val. 

Posėdžio pirmininkai – Simonas Petrulis ir Edgaras Pilypaitis. 

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 15 Tarybos narių. Kvorumas yra. 

DARBOTVARKĖ: 

1. Tarybos nuostatų ir darbo reglamento pristatymas; 

2. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininko išrinkimo ir įgaliojimų suteikimo; 

3. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotojo išrinkimo; 

4. Piliečiams artimesnė Lietuva. Regioninės politikos sistemos pokyčiai po 2020 m.; 

5. Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui finansavimo galimybių pristatymas; 

6. Dėl Marijampolės regiono kandidatų teikimo į Lietuvos delegaciją Europos Tarybos vietos 

ir regionų valdžių kongrese; 

7. Dėl Marijampolės regiono kandidatų teikimo į Lietuvos delegaciją Europos Sąjungos 

regionų komitete; 

8. Dėl Marijampolės regiono atstovų teikimo į Lietuvos delegaciją 2014–2020 metų Europos 

teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos 

stebėsenos komitete; 

9. Dėl Marijampolės regiono atstovų delegavimo į Marijampolės regiono integruotos teritorijų 

vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę; 

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

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

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

11. 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; 

12. Informacija dėl projekto „Vandens gerinimo įrenginių statyba Kalvarijos savivaldybės 

Liubavo ir Sangrūdos kaimuose“; 

13. Kiti klausimai. 

Vadovaujantis Marijampolės regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) 2016 m. birželio 30 d. 

sprendimu Nr. 51/8S-23 patvirtinto Marijampolės regiono plėtros tarybos darbo reglamento (toliau – 

Reglamentas) 6 punktu, pirmajame naujai sudarytos Tarybos posėdyje visiems Tarybos nariams ir pirmą 

kartą kitame Tarybos posėdyje dalyvaujantiems Tarybos nariams Skyrius pateikia pasirašyti Tarybos 



2 

nario nešališkumo deklaraciją (Reglamento 1 priedas). Nešališkumo deklaracijas pasirašė 15 Tarybos 

narių. 

Vadovaujantis Reglamento 3. p., Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirtas atstovas 

pirmininkauja Tarybos posėdžiams tol, kol Taryba išsirenka pirmininką. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirtas atstovas Simonas Petrulis supažindino su 

darbotvarkės projektu, kuris buvo siųstas prieš posėdį. Simonas Petrulis pasiteiravo, ar Tarybos nariai 

turi pastabų dėl posėdžio darbotvarkės projekto. Tarybos nariai pastabų neturėjo. 

Už pasiūlytą darbotvarkę 15 Tarybos narių balsavo „už“ , 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda siūlė į kitus Tarybos posėdžius kviestis 

Marijampolės regione esančių švietimo įstaigų atstovus. 

1. SVARSTYTA. Tarybos nuostatų ir darbo reglamento pristatymas (pridedama, 1 priedas). 

Pranešėja – Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė Tarybos nariams pristatė Tarybos funkcijas. 

Skyriaus vedėja informavo, kad Tarybos posėdžiai gali būti organizuojami žodinės arba rašytinės 

procedūros tvarka bei pristatė posėdžių organizavimo tvarką. Pranešimo metu Jurgita Mitrulevičienė 

atkreipė dėmesį, kad kiekvienas Tarybos narys atsakingas už viešųjų ir privačių interesų konfliktų 

prevenciją. Tuo tikslu Tarybos narys, matydamas, kad jo dalyvavimas Tarybai rengiant, svarstant ar 

priimant sprendimus svarstomu klausimu gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą, 

atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje 

įstatymo nuostatas, nusišalina. Taip pat pranešėja informavo, kad Tarybos nariai apie galimus korupcijos 

ar sukčiavimo atvejus gali pranešti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Finansinių 

nusikaltimų tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėse, Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, Regioninės plėtros departamento interneto 

svetainėje www.lietuvosregionai.lt. Skyriaus vedėja atkreipė dėmesį, kad jeigu Tarybos narys negali 

atvykti į Tarybos posėdį, apie tai raštu, elektroniniu paštu ar faksu praneša Skyriui ne vėliau kaip prieš 

1 darbo dieną iki Tarybos posėdžio dienos, nurodydamas priežastis, kodėl negali dalyvauti Tarybos 

posėdyje. Kartu su nurodytu pranešimu Tarybos narys gali pateikti Tarybai savo nuomonę numatomu (-

ais) Tarybos posėdyje svarstyti klausimu (-ais) Tarybos nario nuomonės dėl Tarybos posėdžio lape. 

2. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininko išrinkimo ir įgaliojimų 

suteikimo. 

Pranešėjas – Posėdžio pirmininkas Simonas Petrulis informavo, kad papildytas klausimo ,,Dėl 

Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininko išrinkimo ir įgaliojimų suteikimo“ sprendimo 

projektas (pateiktas Tarybos nariams susipažinti). Posėdžio pirmininkas pasiteiravo, ar Tarybos nariai 

turi pastabų dėl papildyto sprendimo projekto. Tarybos nariai pastabų neturėjo. 

Simonas Petrulis teigė, kad pagal Reglamentą Tarybos sprendimai priimami atvirtu balsavimu 

visų Tarybos narių balsų dauguma. 

Posėdžio pirmininkas Simonas Petrulis paprašė teikti kandidatus į Tarybos pirmininkus.  

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narys Marius Žitkus pasiūlė Šakių rajono savivaldybės mero 

Edgaro Pilypaičio kandidatūrą. 14 Tarybos narių balsavo „už“, 0 – „prieš“, 1 – „susilaikė“. 

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti už papildytą sprendimo projektą, 15 

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

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-12 ,,Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 

pirmininko išrinkimo ir įgaliojimų suteikimo“. 

 

 

 

Vyriausybės paskirtas Marijampolės  

regiono plėtros tarybos narys                                                                          Simonas Petrulis 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                         Ingrida Švabauskienė 

 

 

 

https://www.lietuvosregionai.lt/
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3. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotojo išrinkimo. 

Pranešėjas – posėdžio pirmininkas Edgaras Pilypaitis teigė, kad Taryba, vadovaudamasi 

Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymu, renka iš regiono plėtros tarybos narių  Marijampolės 

regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotoją, ir pakvietė Tarybos narius teikti kandidatūras.  

Tarybos pirmininkas Edgaras Pilypaitis Tarybos pirmininko pavaduotojo pareigoms užimti 

pasiūlė Marijampolės savivaldybės tarybos narį Albiną Mitrulevičių. 14 Tarybos narių balsavo „už“, 0 

– „prieš“, 1 – „susilaikė“. 

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti už sprendimo projektą, 15 Tarybos narių 

balsavo „už“, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-13 ,,Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 

pirmininko pavaduotojo išrinkimo“.  

4. SVARSTYTA. Piliečiams artimesnė Lietuva. Regioninės politikos sistemos pokyčiai po 2020 

m.  

Tarybos posėdyje dalyvavusi Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos grupės patarėja 

Rasa Tamulevičiūtė pristatė informaciją apie regioninės politikos pokyčius po 2020 metų. Pranešėja 

informavo apie planuojamus Regioninės plėtros įstatymo pakeitimus, kuriais siūloma regionų plėtros 

taryboms suteikti juridinio asmens statusą ir savarankiškus įgaliojimus bei keisti regionų plėtros tarybų 

organizacinę struktūrą. Vidaus reikalų ministerijos atstovė teigė, kad priėmus Regioninės plėtros 

įstatymo pakeitimus bus decentralizuojamas sprendimų priėmimas.  

Vidaus reikalų ministerijos atstovė informavo apie naują planavimo dokumentą – regionų plėtros 

programą, kurioje būtų sukaupti visi asignavimai regiono programoms finansuoti (ES struktūrinių fondų 

ir kitų šaltinių lėšos). Taip pat pranešėja informavo, kad numatomi pakeitimai dėl tikslinių teritorijų, 

atsisakant jų išskyrimo. Bus plėtojamos funkcinės zonos, siekiant subalansuoti pasiūlą ir paklausą bei 

skatinant savivaldybių bendrų projektų įgyvendinimą.  

Rasa Tamulevičiūtė informavo, kad 2019 m. rugpjūčio 28 d. vyks Regioninės plėtros įstatymo 

pakeitimo aptarimas ir kvietė Tarybos narius dalyvauti šiame susitikime. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka pasiteiravo, iš kokių šaltinių bus 

finansuojama regionų plėtros tarybų veikla, priėmus Regioninės plėtros įstatymo pakeitimus. Vidaus 

reikalų ministerijos atstovė atsakė, kad regionų plėtros tarybų funkcijos, kurios numatytos Regioninės 

plėtros įstatyme bus finansuojamos iš regionų plėtros programos. 

VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuro direktorius Gintaras Skamaročius teigė, kad 

Regioninės plėtros įstatymo projekte numatyta, jog savivaldybės yra regionų plėtros tarybų steigėjos. 

Pranešėjo nuomone, tai turėtų būti valstybės funkcija.  

Vidaus reikalų ministerijos atstovė informavo, kad rengiamas naujas Nacionalinis pažangos 

planas. Pranešėja informavo, kad šiuo metu vyksta derybų procesas, sprendžiant kokie uždaviniai bus 

nacionaliniai, o kokie – regioniniai. Vidaus reikalų ministerijos atstovė informavo, kad Vidaus reikalų 

ministerija siūlo regioninę plėtrą numatyti kaip vieną iš 2021–2030 metų nacionalinės pažangos 

programos tikslų. Posėdžio metu Rasa Tamulevičiūtė pristatė tris Teritorijų plėtros priemonių 

architektūros alternatyvas. 

Tarybos narys Bernardinas Petras Vainius pasiteiravo dėl regioninės politikos „Baltosios 

knygos“ ir regiono specializacijos įgyvendinimo. Vidaus reikalų ministerijos atstovė atsakė, kad 

„Baltojoje knygoje“ numatyti regioninės politikos prioritetai atsispindės 2021–2030 m. nacionalinėje 

pažangos programoje. Pranešėja teigė, kad šiuo metu nėra likusių lėšų įgyvendinti regionų 

specializacijos priemones. Jas numatoma įgyvendinti naujame finansiniame laikotarpyje. Pranešėjos 

teigimu, specializacija turėtų tapti regiono strategijos dalimi. 

Rasa Tamulevičiūtė taip pat pristatė naujos Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos rengimą. Pranešėja išskyrė tris Lietuvos regioninės politikos prioritetus: ekonomika, 

valdymas ir sanglauda. Vidaus reikalų ministerijos atstovė teigė, kad jos atstovaujama institucija rengia 

5 tikslo ,,Piliečiams artimesnė Lietuva“ veiksmų planą.  

5. SVARSTYTA. Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui finansavimo galimybių 

pristatymas. 

Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos grupės patarėja Rasa Tamulevičiūtė pristatė 

miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui finansavimo galimybes.  
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Tarybos posėdyje dalyvavusi VšĮ „Investuok Lietuvoje“ Regionų plėtros projektų vadovė 

Viktorija Jakubauskytė-Andriulienė apžvelgė pastarųjų metų investuotojų poreikių tendencijas. 

Pranešėja teigė, kad investuotojams svarbiausia sklypo infrastruktūra ir esanti darbo jėga. Viktorija 

Jakubauskytė-Andriulienė teigė, kad investuotojai renkantis sklypus investicijoms atsižvelgia į sklypo 

formą, dydį, žemės paskirtį bei įvertina susisiekimo galimybes. Pranešėja teigė, jog pastebima, kad 

investuotojų poreikis sklypams didėja.  

6. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono kandidatų teikimo į Lietuvos delegaciją Europos 

Tarybos vietos ir regionų valdžių kongrese.  

Pranešėja – Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad Lietuvos savivaldybių 

asociacija 2019 m. liepos 2 d. raštu Nr.(5)-SD-370 (toliau – Raštas) Tarybą informavo, kad 2020 m. 

darbą turėtų pradėti naujos sudėties Europos tarybos vietų ir regionų valdžių kongresas (toliau – 

Kongresas). Atsižvelgiant į tai, Lietuvos savivaldybių asociacija kitų metų balandžio – gegužės 

mėnesiais turi pradėti formuoti naują Lietuvos delegacijos sudėtį. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 275 patvirtinta Lietuvos 

Respublikos atstovų skyrimo į Europos Tarybos vietos ir regionų valdžios kongresą tvarka (toliau – 

Delegacijos sudarymo tvarka) numato, kad į Vietos valdžios rūmus deleguojami savivaldybių merai, į 

Regionų rūmus – savivaldybių tarybų nariai, kurie kartu yra ir regionų plėtros tarybų nariai. 

Remiantis Delegacijos sudarymo tvarka, nacionalinė Kongreso delegacija formuojama, 

atsižvelgiant į subalansuotą atstovavimą Lietuvos Respublikos regionams, savivaldybėms ir politinėms 

partijoms vietos ir regionų valdžios institucijose. 

Jurgita Mitrulevičienė atkreipė dėmesį, kad atsižvelgiant į 2019 m. rinkimų į savivaldybių 

tarybas rezultatus, ateinančios kadencijos delegacijoje turėtų būti atstovaujamos šios partijos ir 

nepartiniai sąrašai: Komitetai, Lietuvos socialdemokratų partija, Tėvynės Sąjungos – Lietuvos 

krikščionys demokratai bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. 

Atsižvelgiant į aukščiau išvardintas aplinkybes, Rašte prašoma regiono plėtros tarybos posėdyje 

apsvarstyti atstovų delegavimo į Kongresą galimybes bei iki 2019 m. rugpjūčio 30 d. pateikti ne daugiau 

kaip keturias kandidatūras, atitinkančias įtraukimo į delegaciją kriterijus (t. y. savivaldybių merų arba 

savivaldybių tarybų narių, esančių regiono plėtros tarybų nariais), taip pat gerai mokančių Kongreso 

darbo kalbas, išmanančių Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongreso veiklos, vietos ir regionų 

demokratijos problematiką. Rašte atkreipiamas dėmesys, kad Lietuvos delegacijos sudėtyje turi būti 

užtikrintas vyrų ir moterų santykis, t. y. galutinėje delegacijos sudėtyje turės būti 4 moterys. Kandidatai 

turi pateikti atsakymą, kuriame būtų nurodytas jų partiškumas bei pridėti gyvenimo aprašymą. 

Atsižvelgiant į tai, parengtas sprendimo projektas. 

Tarybos pirmininkas Edgaras Pilypaitis paprašė teikti kandidatūras į Lietuvos delegaciją 

Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongrese.  

Tarybos pirmininkas į Vietos valdžios rūmus tikrojo nario vietą pasiūlė Vilkaviškio rajono 

savivaldybės mero Algirdo Neiberkos kandidatūrą, o šis į pakaitinio nario vietą – Tarybos pirmininką 

Edgarą Pilypaitį.  

Į Regionų rūmus tikruoju nariu pasiūlytas Marijampolės savivaldybės tarybos narys Paulius 

Marozas, o pakaitiniu – Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narys Marius Žitkus.  

Tarybos nariai vienbalsiai pritarė siūlomoms kandidatūroms.  

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti už sprendimo projektą, 14 Tarybos narių 

balsavo „už“, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-14 ,,Dėl Marijampolės regiono kandidatų į Lietuvos 

delegaciją Europos tarybos vietos ir regionų valdžių kongrese teikimo“. 

7. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono kandidatų teikimo į Lietuvos delegaciją Europos 

Sąjungos regionų komitete.  

Pranešėja – Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad Lietuvos savivaldybių 

asociacija (toliau – LSA) 2019 m. liepos 2 d. raštu Nr. (5)-SD-371 (toliau – Raštas) Tarybą informavo, 

kad 2020 m. sausio 25 d. baigiasi dabartinės kadencijos Europos Sąjungos (toliau – ES) Regionų 

komiteto (toliau – Regionų komitetas) mandatas. Rengiantis naujosios 2020–2025 m. kadencijos 

pradžiai kiekviena ES valstybė narė privalo iki 2019 m. rugsėjo mėn. pabaigos atnaujinti nacionalinės 

delegacijos Regionų komitete sudėtį. Atsižvelgiant į tai, LSA kreipiasi į visas regionų plėtros tarybas 

pateikti atstovų kandidatūras tapti Regionų komiteto nariais. 
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Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad Lietuvos delegacija Regionų komitete sudaroma 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1V-59 „Dėl 

Lietuvos Respublikos atstovų delegavimo į Europos Sąjungos Regionų komitetą nuostatų patvirtinimo“ 

(toliau – Nuostatai) iš tiesioginį rinkiminį vietos savivaldos mandatą turinčių asmenų (savivaldybių 

tarybų narių), atstovaujančių daugiausiai balsų surinkusioms politinėms partijoms ir ne pagal politinių 

partijų sąrašus išrinktų savivaldybių tarybų narių. 

Pranešėja atkreipė dėmesį, kad 2020–2025 m. kadencija formuojama įvertinus 2019 m. rinkimų 

į savivaldybių tarybas rezultatus. Atsižvelgiant į tai, ateinančios kadencijos delegacijoje turėtų būti 

atstovaujamos šios partijos ir nepartiniai sąrašai, o jų atstovai turėtų pasiskirstyti atitinkamai: Komitetai 

– 5, Lietuvos socialdemokratų partija – 4, Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionys demokratai – 4, 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga – 3, Lietuvos liberalų sąjūdis – 2. 

Atsižvelgiant į aukščiau išvardintas aplinkybes, prašoma pirmajame regiono plėtros tarybos 

posėdyje apsvarstyti Regionų komitete delegacijos formavimo klausimą ir iki 2019 m. rugpjūčio 30 d. 

pateikti ne daugiau kaip 6 regiono savivaldybių tarybų narius, išrinktus pagal anksčiau minėtų politinių 

partijų ir nepartinių kandidatų sąrašus, atitinkamai nurodant, kurie kandidatai deleguojami tikraisiais 

nariais, o kurie – pakaitiniais. Teikiant kandidatus prašoma laikytis subalansuoto lyčių atstovavimo 

principo. Taip pat siūlomas kandidatas turėtų mokėti vieną iš pagrindinių ES kalbų (anglų k., prancūzų 

k. arba vokiečių k.).  

Atsižvelgiant į tai, parengtas sprendimo projektas. 

Tarybos pirmininkas Edgaras Pilypaitis atkreipė dėmesį, kad Taryboje nėra moteriškos lyties 

atstovių, bei paprašė teikti kandidatūras į Lietuvos delegaciją Europos Sąjungos Regionų komitete.  

Į tikruosius narius siūlytos šios kandidatūros: Vilkaviškio rajono savivaldybės mero Algirdo 

Neiberkos, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos nario Marius Žitkaus ir Tarybos pirmininko Edgaro 

Pilypaičio. Į Pakaitinius narius siūlytos šios kandidatūros: Kazlų Rūdos savivaldybės mero Manto 

Varaškos, Šakių rajono savivaldybės tarybos nario Bernardino Petro Vainiaus ir Marijampolės 

savivaldybės tarybos nario Pauliaus Marozo. Tarybos nariai vienbalsiai pritarė siūlomoms 

kandidatūroms. 

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti už sprendimo projektą, 14 Tarybos narių 

balsavo „už“, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-15 ,,Dėl Marijampolės regiono kandidatų į Lietuvos 

delegaciją Europos Sąjungos regionų komitete teikimo“. 

8. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono atstovų teikimo į Lietuvos delegaciją 2014–2020 

metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną 

programos stebėsenos komitete.  

Pranešėja – Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad Vidaus reikalų ministerija 

2019 m. rugpjūčio 2 d. raštu Nr. 22D-521 (toliau – Raštas) kreipėsi į Tarybą, prašant atnaujinti 

informaciją apie regionų plėtros tarybų atstovus, paskirtus dalyvauti 2014–2020 metų Europos 

teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną (toliau – ETBT 

programa) stebėsenos komiteto Lietuvos delegacijos sudėtyje.  

Posėdžio pirmininkas Edgaras Pilypaitis paprašė teikti kandidatūras į 2014–2020 m. Europos 

teritorinio bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą Lietuvos Respublikos 

delegacijoje. 

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Valdas Tumelis atkreipė 

dėmesį, kad reikia gerai pasvarstyti dėl kandidatų tinkamumo į 2014–2020 m. Europos teritorinio 

bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą Lietuvos Respublikos delegacijoje, nes 

savivaldybių darbuotojai negali dalyvauti projektų svarstyme, turi nusišalinti.   

Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda siūlė Marijampolės jaunimo organizacijų 

tarybos ,,Apskritas stalas“ pirmininko Vlado Polevičiaus kandidatūrą į tikruosius narius. Su šiuo siūlymu 

sutiko Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos atstovas Evaldas Ulevičius, teigdamas, 

kas tai tinkamiausia kandidatūra, norit, kad atstovas galėtų dalyvauti Marijampolės regiono projektų 

svarstyme.  

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narys Marius Žitkus pasiūlė Kazlų Rūdos savivaldybės mero 

Manto Varaškos kandidatūrą.  
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirtas asmuo Simonas Petrulis pasiūlytas į pakaitinius 

narius. 

Tarybos nariai vienbalsiai pritarė, kad į 2014–2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo per 

sieną programos stebėsenos komitetą Lietuvos Respublikos delegacijoje tikruoju nariu būtų 

deleguojamas Tarybos narys Vladas Polevičius, o į pakaitiniu nariu – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

paskirtas asmuo Simonas Petrulis. 

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti už sprendimo projektą, 13 Tarybos narių 

balsavo „už“, 0 – „prieš“, 2 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-16 ,,Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos atstovų 

į 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo 

per sieną programos stebėsenos komiteto Lietuvos Respublikos delegaciją skyrimo“. 

9. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono atstovų delegavimo į Marijampolės regiono 

integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę. 

Pranešėja – Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad Vidaus reikalų ministerija 

2019 m. rugpjūčio 7 d. raštu Nr. 1D-4006 ,,Dėl integruotų teritorijų vystymo programų įgyvendinimo 

koordinavimo darbo grupių tikslinimo“ (toliau – Raštas) Tarybą informavo, kad inicijuojamas Vidaus 

reikalų ministro 2016 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 1V-114 „Dėl integruotų teritorijų vystymo programų 

įgyvendinimo koordinavimo darbo grupių sudarymo“, kuriuo patvirtintos integruotų teritorijų vystymo 

programų įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės, pakeitimas.  

Posėdžio pirmininkas Edgaras Pilypaitis paprašė teikti kandidatūras į Marijampolės regiono 

integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę.  

Posėdžiu metu į tikrojo nario vietą buvo pasiūlyta Kalvarijos savivaldybės mero Vinco Plikaičio 

kandidatūra.  

Lietuvos verslo konfederacijos atstovas Vaidas Šalaševičius  teigė, kad į 2014–2020 m. Europos 

teritorinio bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą Lietuvos Respublikos 

delegacijoje kandidatas turėtų būti iš verslo atstovų, todėl jis į pakaitinio nario vietą siūlė Lietuvos 

darbdavių konfederacijos atstovą Metą Ražinską.  

Tarybos nariai vienbalsiai pritarė siūlomoms kandidatūroms.  

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti už sprendimo projektą, 14 Tarybos narių 

balsavo „už“, 0 – „prieš“, 1 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-17 ,,Dėl atstovų delegavimo į Marijampolės regiono 

integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę“.  

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

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

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

projektų sąrašo pakeitimo. 

Pranešėja – Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad Tarybos 2017 m. rugsėjo 13 

d. sprendimu Nr. 51/8S-35 buvo patvirtintas Marijampolės regiono projektų sąrašas Nr. 09.1.3-CPVA-

R-705-41 (toliau – Projektų sąrašas), į kurį šiuo metu įtraukti 3 projektai. Vienas jų – Kazlų Rūdos 

savivaldybės administracijos projektas „Ikimokyklinio ugdymo paslaugų plėtra Kazlų Rūdoje“ (toliau – 

Projektas), kurio paraiška pateikta Centrinei projektų valdymo agentūrai (toliau – CPVA). 

Pranešėja informavo, kad CPVA 2019-03-25 raštu Nr. 2019/2-2008 „Dėl paraiškos Nr.09.1.3-

CPVA-R-705-41-0006 vertinimo“ (toliau – CPVA raštas) Skyrius buvo informuotas, kad Projekto 

paraiškoje Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-41-0006 nustatyti esminiai paraiškos pakeitimai, lyginant su 

projektiniu pasiūlymu dėl regiono projekto įgyvendinimo ir Projektų sąrašu.  

Jurgita Mitrulevičienė teigė, kad atsižvelgiant į gautą CPVA raštą, Projekte nustatyti esminiai 

paraiškos pakeitimai, nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių  1222.3 papunktyje – 

didėja suplanuotų investicijų į investavimo objektus išlaidų suma ir, įgyvendinančiosios institucijos 

vertinimu, tai gali turėti įtakos pasirinktai optimaliai projekto įgyvendinimo alternatyvai.  

Projekto projektinis pasiūlymas buvo pateiktas mažesnei investicijų sumai, todėl investicijų 

projektas nebuvo rengiamas. Padidėjus Projekto investicijų išlaidų sumai ir vadovaujantis priemonės Nr. 

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

finansavimo sąlygų aprašo  43.1 papunkčio reikalavimais, tapo privaloma parengti investicijų projektą, 

kuriame būtų atlikta sąnaudų ir naudos analizė ir išnagrinėtos projekto įgyvendinimo alternatyvos. 
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Pareiškėjas Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, atsižvelgdamas į esminius paraiškos pakeitimus, 

pateikė patikslintą projektinį pasiūlymą bei parengtą investicijų projektą – dėl išaugusių rangos darbų 

bei įrangos kainų padidinta Projekto vertė, padidėjimą numatoma finansuoti pareiškėjo lėšomis. 

Sekretoriatas atliko pateikto patikslinto projektinio pasiūlymo bei parengto investicijų projekto 

vertinimą, patvirtinta jo vertinimo išvada – projektinis pasiūlymas atitinka visus nustatytus reikalavimus. 

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

fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 

19.2., 22.1. ir 22.6. papunkčių nuostatomis, parengtas sprendimo projektas, kuriuo keičiamas Projektų 

sąrašas, patikslinant jame Projekto informaciją (padidinat Projekto vertę bei pareiškėjo lėšų dalį). 

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti už sprendimo projektą, 15 Tarybos narių 

balsavo „už“, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-18 ,,Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2017 

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

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

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

ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

11. 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 Taryba 2016 m. lapkričio 16 

d. sprendimu Nr. 51/8S-34 patvirtino Marijampolės regiono projektų sąrašą Nr. 06.2.1-TID-R-511-41 

(toliau – Projektų sąrašas), į kurį iš viso buvo įtraukti 7 projektai. Vienas jų – Šakių rajono savivaldybės 

administracijos projektas „Šakių miesto susisiekimo infrastruktūros modernizavimas“ (toliau – 

Projektas). 

Jurgita Mitrulevičienė teigė, kad Šakių rajono savivaldybės administracijai atsiėmus Projekto 

paraišką, Tarybos 2018 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. 51/8S-33 Projektas buvo išbrauktas iš Projektų 

sąrašo, taip pat patikslinant kitų į Projektų sąrašą įtrauktų projektų vertes pagal pasirašytas projektų 

finansavimo sutartis (Marijampolės regione liko nepanaudota 1.156.930,56 Eur ES fondų lėšų pagal 

priemonę 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ (toliau – Priemonė)). Šakių ir Vilkaviškio rajonų 

savivaldybių administracijos išreiškė poreikį teikti naujus Projektinius pasiūlymus pagal Priemonę.  

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 21 punktu ir atsižvelgiant į tai, kad Marijampolės regione yra 

poreikis panaudoti likusią ES fondų lėšų limito dalį pagal Priemonę, 2018 m. lapkričio 6 d. Tarybos 

raštu Nr. 51/8D-259 „Dėl sutikimo panaudoti nepanaudotą ES fondų lėšų limito dalį“ buvo kreiptasi į 

Susisiekimo ministeriją, prašant leisti pagal Priemonę panaudoti nepanaudotą ES fondų lėšų limito dalį. 

Susisiekimo ministerija 2018 m. lapkričio 13 d. raštu Nr. 2-14324 „Dėl nesuplanuotų Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų panaudojimo“ Tarybą informavo, kad neprieštarauja, kad likusios nepanaudotos 

Priemonės lėšos, skirtos Marijampolės regionui, būtų panaudotos naujiems projektams finansuoti. 2018 

m. lapkričio 19 d. buvo patikslintas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal Priemonę. 

Pranešėja informavo, kad Šakių rajono savivaldybė 2019 m. vasario 27 d. pateikė naują projekto 

„Šakių miesto susisiekimo infrastruktūros modernizavimas“ projektinį pasiūlymą bei investicijų 

projektą. Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės apskrities 

skyrius atliko Projekto vertinimą ir patvirtino vertinimo išvadą.  

Projektiniame pasiūlyme nurodytas Projekto paraiškos pateikimo data įgyvendinančiajai 

institucijai terminas – 2019 m. rugpjūčio 31 d. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 51 

punkte nustatyta, kad „Regiono projektų sąraše nustatomas kiekvieno projekto paraiškos pateikimo 

terminas negali būti trumpesnis kaip 30 dienų nuo regiono projektų sąrašo patvirtinimo dienos“. 

Atsižvelgiant į tai, su Projekto pareiškėju buvo suderintas vėlesnis Projekto paraiškos pateikimo 

įgyvendinančiajai institucijai terminas – 2019 m. lapkričio 25 d. Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau 

išdėstyta, teikiamas sprendimo projektas dėl Projektų sąrašo pakeitimo į Projektų sąrašą įtraukiant Šakių 

rajono savivaldybės administracijos projektą „Šakių miesto susisiekimo infrastruktūros 

modernizavimas“. Įtraukus šį projektą į Projektų sąrašą ES fondų lėšų likutis Marijampolės regione 

sudaro 281.119,56 eurus. 
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Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti už sprendimo projektą, 15 Tarybos narių 

balsavo „už“, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-19 ,,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“. 

12. SVARSTYTA. Informacija dėl projekto „Vandens gerinimo įrenginių statyba Kalvarijos 

savivaldybės Liubavo ir Sangrūdos kaimuose. 

Pranešėja – Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė teigė, kad Taryba 2016 m. birželio 28 d. 

sprendimu Nr. 51/8S-20 patvirtino 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

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

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

renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41 (toliau – Projektų sąrašas). 

Į Projektų sąrašą įtrauktas UAB „Kalvarijos komunalininkas“ projektas „Vandens gerinimo 

įrenginių statyba Kalvarijos savivaldybės Liubavo ir Sangrūdos kaimuose“ (toliau – Projektas). 

Pranešėja informavo, kad Aplinkos projektų valdymo agentūra informavo, kad atliekant Projekto 

paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimą nustatyti esminiai paraiškos pakeitimai, kaip tai nustatyta 

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1222 punkte. Projekto paraiškoje mažinamos Projekto 

projektiniame pasiūlyme numatytos stebėsenos rodiklių reikšmės daugiau nei 3 procentais 

(projektiniame pasiūlyme numatyta, kad Projektu siekiama stebėsenos rodiklio P.N.051 „Gyventojai, 

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

vandens gerinimo įrenginių“ reikšmė – 565 gyventojai, o pateiktoje paraiškoje dėl Projekto finansavimo 

– 444 gyventojai).  

Jurgita Mitrulevičienė teigė, kad vadovaujantis Tvarkos aprašo IV skyriaus nuostatais, 

projektiniai pasiūlymai vertinami pakartotinai esant Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 

1222 punkte nurodytiems esminiams paraiškos pakeitimams. 

Skyrius atliko patikslinto, atsižvelgiant į esminius paraiškos pakeitimus, Projekto projektinio 

pasiūlymo vertinimą, nustatyta, kad patikslintas projektinis pasiūlymas atitinka visus projektinio 

pasiūlymo nustatytus reikalavimus, apie tai informuota Aplinkos projektų valdymo agentūra. 

Vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

įgyvendinimo administravimo Regioninės plėtros departamente prie Vidaus reikalų ministerijos vidaus 

procedūrų aprašo 44 punkto nuostatomis, kai projektinis pasiūlymas, patikslintas atsižvelgus į esminius 

paraiškos pakeitimus, įvertintas kaip atitinkantis visus jam nustatytus reikalavimus, apie tai artimiausio 

regiono plėtros tarybos posėdžio metu pateikiama informacija Tarybai.   

13. SVARSTYTA. Kiti kausimai. 

Kitas Tarybos posėdis vyks Šakių rajono savivaldybėje. 

 

 
 

 

Tarybos pirmininkas                                                                           Edgaras Pilypaitis 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                              Ingrida Švabauskienė 


