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Posėdis vyko 2019 m. gruodžio 11 d., III a. posėdžių salėje, Vytauto g. 28, Marijampolėje. 

Posėdžio pradžia – 10.00 val. Posėdžio pabaiga – 12.15 val. 

Posėdžio pirmininkas – Šakių rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis. 

Posėdžio sekretorė – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės 

apskrities skyriaus (toliau – Skyrius) vyr. specialistė Ingrida Švabauskienė. 

Dalyvavo: Marijampolės regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) nariai ir kt. (sąrašas pridedamas, 

1 priedas). 

Posėdyje dalyvavo 16 iš18 Tarybos narių. Kvorumas yra. 

DARBOTVARKĖ: 

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

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

projektų sąrašo pakeitimo; 

3. Dėl 2020 metų priėmimo į regiono profesinio mokymo įstaigas; 

4. Projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo plano 

rengimas“ rezultatų pristatymas; 

5. Kiti klausimai. 

Posėdžio pirmininkas Edgaras Pilypaitis supažindino su posėdžio darbotvarkės projektu, į kurį 

įtrauktas papildomas klausimas ,,Dėl 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“ ir papildytas klausimo ,,Dėl priemonės Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių 

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

sąrašo pakeitimo“ sprendimo projektas, lyginant su darbotvarkės projektu, siųstu prieš posėdį. Posėdžio 

pirmininkas pasiteiravo, ar Tarybos nariai turi pastabų dėl posėdžio darbotvarkės projekto. Tarybos nariai 

pastabų neturėjo. 

Už pasiūlytą darbotvarkę 14 Tarybos narių balsavo „už“ , 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

1. SVARSTYTA. Dėl 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 Tarybos narius informavo, kad posėdžio metu 

buvo pateiktas papildytas sprendimo projektas dėl priemonės Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių 

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

(toliau – Projektų sąrašas) pakeitimo (išsiuntus Tarybai posėdžio medžiagą buvo baigtas dviejų savivaldybių 

administracijų prašymų dėl papildomo finansavimo vertinimas). Susisiekimo ministerijai paskyrus veiklos 

lėšų rezervą priemonei Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ (211 058,00 Eur ES struktūrinių 

fondų lėšų), Marijampolės regione buvo nuspręsta įgyvendinti naujus projektus arba papildomai finansuoti 

šiuo metu įgyvendinamus. Atsižvelgiant į patvirtintas projektinių pasiūlymų bei prašymų dėl papildomo 

finansavimo vertinimo išvadas sprendimo projektu siūloma Projektų sąrašą pakeisti: 

- papildant jį Šakių rajono savivaldybės administracijos projektu „Šakių miesto susisiekimo 

infrastruktūros modernizavimas“ bei Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos projektu ,,Nauja 

Šiaurės g. ruožo tarp Vienybės ir Pilviškių gatvių statyba“; 

- padidinant įgyvendinamų Kalvarijos savivaldybės administracijos projekto „Kalvarijos miesto 

Laisvės gatvės rekonstrukcija“ ir Marijampolės savivaldybės administracijos projekto „Marijampolės 
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savivaldybės Kauno gatvės dalies ir Kempingo gatvės rekonstrukcija“ vertes taip sudarant galimybę kreiptis 

dėl papildomo projektų finansavimo (abiejų projektų atveju būtų didinama projekto iš ES fondų lėšų 

finansuojamoji dalis).  

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

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

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-35 „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 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 pristatė posėdžio pradžioje į darbotvarkę įtrauktą 

papildomą klausimą. Poreikis svarstyti 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 (toliau – Projektų sąrašas) pakeitimą atsirado užbaigus vertinti 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos prašymą dėl papildomo projekto „Pilviškių „Santakos“ 

gimnazijos ikimokyklinio ugdymo pastato modernizavimas“ finansavimo (toliau – Projektas). Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijai paskirsčius veiklos lėšų rezervą (299 000,00 Eur ES struktūrinių fondų lėšų), 

atsirado galimybė Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai kreiptis dėl papildomo finansavimo, 

kadangi parengus rangos darbų techninį projektą ir įvykdžius rangos darbų viešųjų pirkimų procedūras, 

paaiškėjo, kad suplanuota Pilviškių „Santakos“ gimnazijos ikimokyklinio ugdymo patalpų rangos darbams 

skirta suma yra ženkliai mažesnė nei kaina, už kurią rangovai įsipareigoja atlikti techniniame projekte 

numatytus darbus ir paslaugas.  

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti už sprendimo projektą, kuriuo didinama 

Projekto vertė, 14 Tarybos narių balsavo „už“ , 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-36 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2017 m. 

rugsėjo 13 d. sprendimo Nr. 51/8S-35 „Dėl 2014–2020 metų ES 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“. 

3. SVARSTYTA. Dėl 2020 metų priėmimo į regiono profesinio mokymo įstaigas.  

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2019 m. lapkričio 25 d. raštu Nr. SR-4920 Tarybos buvo 

paprašyta pateikti pasiūlymus dėl 2020 metų priėmimo į regiono profesinio mokymo įstaigas, atsižvelgus į 

regiono savivaldybių ūkinės ir socialinės plėtros poreikius. Atsižvelgiant į tai, pranešėjas Marijampolės 

profesinio rengimo centro direktorius Gražvydas Juodišius pateikė informaciją apie mokinius, planuojamus 

priimti į Marijampolės profesinio rengimo centrą 2020-2021 metais pagal menų, verslo ir administravimo, 

informacijos ir ryšių technologijų, inžinerijos ir inžinerinių profesijų, gamybos ir perdirbimo, architektūros 

ir statybos, sveikatos priežiūros, socialinės gerovės, paslaugų asmenims ir transporto paslaugų sritis. 

Tarybos narys Gintaras Skamaročius pasiteiravo pranešėjo dėl žemės ūkio studijų programų išlikimo 

bei dėl Marijampolės profesinio rengimo centro Pataisos namų skyriuje besimokančių nuteistųjų skaičiaus. 

Gražvydas Juodišius informavo, kad Marijampolės profesinio rengimo centre išlieka žemės ūkio studijų 

programos, kurias galima mokytis Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio ir Kudirkos 

Naumiesčio skyriuose. Marijampolės profesinio rengimo centro Pataisos namų skyriuje besimokančiųjų 

skaičius išlieka stabilus keletą pastarųjų metų, o profesinis mokymas nuteistiesiems padeda integruotis 

visuomenėje atlikus paskirtas bausmes. 

Tarybos nariai pateiktai informacijai pastabų neturėjo. 

4. SVARSTYTA. Projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo 

tobulinimo plano rengimas“ rezultatų pristatymas. 

Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos politikos grupės vyresnioji patarėja Agnė Kniežaitė-

Gofmanė informavo, kad Aplinkos ministerijos užsakymu UAB „Smart Continent LT“ atliko Lietuvos 

vandentvarkos sistemos tyrimą, kurio rezultatų apžvalgą pristatė Justas Jasevičius (pranešimas pridedamas, 

2 priedas). 

Tarybos pirmininkas Edgaras Pilypaitis pranešėjų pasiteiravo, ar rengiant Lietuvos vandentvarkos 

sistemos tyrimą buvo vertintas teisinis aspektas, nes geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
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organizavimo funkcija pagal LR vietos savivaldos įstatymą yra savarankiška savivaldybės funkcija, todėl 

vandens paslaugų sektoriaus stambinimas prieštarautų šios nuostatos įgyvendinimui. Norint jungti 

vandentvarkos įmones dėl jų veiklos perleidimo ir valdymo aspektų reikia savivaldybių tarybų pritarimo. 

Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos politikos grupės vyresnioji patarėja Agnė Kniežaitė-Gofmanė 

atsakė, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimas yra savarankiškoji savivaldybių 

funkcija ir ji nebus keičiama. Aplinkos ministerijos atstovė teigė, kad teisiniu reguliavimu nebus verčiama 

stambinti vandentvarkos įmones, norima, kad pačios įmonės norėtų jungtis, nes yra tokių vandentvarkos 

įmonių, kurioms sunku įgyvendinti reikalavimus, plėtoti infrastruktūrą, pasiūlyti paslaugą gyventojams už 

patrauklią kainą, nes prasti šių įmonių finansiniai rodikliai.  

Kazlų Rūdos savivaldybės meras Mantas Varaška Agnės Kniežaitės-Gofmanės pasiteiravo, kodėl 

Aplinkos ministras neatvyko pristatyti planuojamos vandentvarkos sektoriaus pertvarkos. Agnė Kniežaitė-

Gofmanė atsakė, kad Aplinkos ministro įtempta darbotvarkė, trečiadieniais vyksta Vyriausybės posėdžiai ir 

pasitarimai, todėl Aplinkos ministras negalėjo atvykti ir pristatyti vandentvarkos sektoriaus pertvarkos. 

Mantas Varaška akcentavo, kad į regionus turi vykti pats Aplinkos ministras.  

Mantas Varaška pranešėjų pasiteiravo, kaip Geriamojo vandens įstatyme nustatytas reglamentavimas 

koreliuoja su Lietuvos vandentvarkos sistemos tyrime atliktais skaičiavimais bei nustatytomis 

alternatyvomis. Mantas Varaška teigė, kad teisinis reglamentavimas nustato visai kitus aspektus, nei 

vandentvarkos sistemos tyrimo rezultatų pristatyme. Aplinkos ministerijos atstovė atsakė, kad studija buvo 

rengiama, norint įvertinti, kokie pokyčiai reikalingi, kad ir ateityje efektyviai veiktų vandentvarkos sektorius. 

Pranešėja teigė, kad nemato pristatyto įmonių stambinimo modelio ir teisinio reglamentavimo prieštaravimų.  

Kazlų Rūdos savivaldybės meras Mantas Varaška teigė, kad sujungus vandentvarkos įmones ir 

suvienodinus kainą nebus pasiektas vienodas efektyvumas, nes skiriasi kiekvienos įmonės patiriami kaštai. 

Mažose savivaldybėse, kur mažesnis gyventojų tankumas, įrengti ir eksploatuoti centralizuotą vandens 

tiekimo tinklą kainuoja brangiau. Įmonių sujungimas savaime efektyvumo nepadidins. Mantas Varaška teigė, 

kad siūloma vandentvarkos sektoriaus pertvarka nesprendžia problemų. Kaimiškosiose gyvenvietėse 

gyventojai susiduria su geriamojo vandens trūkumu. Priežastys – klimatinės sąlygos, t. y. sausros, dėl kurių 

mažėja geriamojo vandens kiekis šuliniuose ir baigiančios sunykti vandentvarkos sistemos, kurios 

kaimiškosiose gyvenvietėse yra labai senos. Šiam pasisakymui pritarė ir Edgaras Pilypaitis teigdamas, kad 

tai aktuali problema, nes yra poreikis, kad ir kaimiškosiose gyvenvietėse gyventojai turėtų geriamąjį vandenį, 

o šiuos gyventojų poreikius turi tenkinti savivaldybės.  

Kristijono Donelaičio draugijos atstovas Gintaras Skamaročius Justo Jasevičiaus pasiteiravo, kuo 

remiantis skaičiuojamas paslaugų kainos kritimas 2020-2028 m. Justas Jasevičius atsakė, kad analizuojant 

apgyvendinamų teritorijų gyventojų skaičių buvo daroma prielaida, kad kiekvienoje savivaldybėje iki 2028 

m. bus 95 proc. gyventojų, kurie gaus paslaugą. Todėl kainos kritimą lėmė didesnis gyventojų skaičius, kuris 

bus aptarnautas. Gintaras Skamaročius prieštaravo tokiems pateiktiems duomenims teigdamas, kad tikrai 

paslaugų kaina 2028 m. nesumažės 40 proc., nes pagal tokį kainos kritimą įmonės prarastų labai daug pajamų 

už geriamojo vandens tiekimą. Gintaras Skamaročius atkreipė dėmesį, kad pateiktuose tyrimo rezultatuose 

paslaugų kaina skaičiuojama tik už sunaudotą vandens kubą, nors dar yra abonentiniai mokesčiai. Taip pat 

Gintaras Skamaročius atkreipė dėmesį, kad kitame ES finansiniame laikotarpyje nebus skiriamas 

finansavimas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros gerinimui, todėl išliks 

problemos dėl nesutvarkytų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų, prastos geriamojo 

vandens kokybės.  

Kazlų Rūdos savivaldybės meras Mantas Varaška Aplinkos ministerijos atstovės pasiteiravo, ar yra 

galimybė individualiose valdose ES fondų lėšomis finansuoti dalį geriamojo vandens įrenginių įrengimo 

kaštų. Agnė Kniežaitė-Gofmanė atsakė, kad nėra. ES paramos pinigai investuojami taip, kad būtų įgyvendinti 

direktyvos Nr. 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo nustatyti reikalavimai, t. y. investuojama į taršos 

mažinimą didžiuosiuose miestuose, kurie yra didžiausi teršėjai. Aplinkos ministerija su Europos Komisija 

derasi, kad Lietuvai būtų galimybė gauti ES finansavimą geriamojo vandens sistemos infrastruktūrai ir 

užtikrinti, kad mažosiose gyvenvietėse gyvenantys gyventojai turėtų geriamojo vandens, ten kur nėra 

galimybės teikti centralizuotas geriamojo vandens teikimo paslaugas.  

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka teigė, kad nėra finansuojamas nuotekų 

šalinimo įrengimas privačiose valdose, tačiau dalis gyventojų neturi įsirengimui reikalingų finansinių lėšų. 

Tarybos narys teigė, kad ne visi gyventojai taip pat turi kokybišką geriamąjį vandenį, todėl siūlė teikti paramą 

individualių tinklų įsirengimui. Agnė Kniežaitė-Gofmanė atsakė, kad ateityje planuojama finansuoti 

individualius nuotekų valymo įrenginius, bet tai būtų ilgalaikė paskola už šį įrenginį. Gyventojas mokėtų kas 
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mėnesį, kaip už nuotekų tvarkymo paslaugą. Algirdas Neiberka siūlė įkurti fondą geriamojo vandens tiekimo 

ir nuotekų šalinimo įrengimui individualiose valdose. 

Kalvarijos savivaldybės meras Vincas Plikaitis teigė, kad UAB ,,Kalvarijos komunalininkas“ 

įgyvendina projektą, kuriam taikomas tik 50 procentų paramos intensyvumas. Atsižvelgiant į tai, vartotojams 

pakyla teikiamų paslaugų kaina. Aplinkos ministerijos atstovė atsakė, kad toks intensyvumas yra, kadangi 

projektas įgyvendinamas didesnėje gyvenvietėje.  

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

kad Lenkijoje projektams, skirtiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų plėtrai, 

taikomas 95 proc. paramos intensyvumas. Todėl buvo keliamas klausimas, kodėl Lietuvoje mažesnis 

paramos intensyvumas ir buvo išsiaiškinta, kad tai nacionalinis apsisprendimas. Evaldas Ulevičius teigė, kad 

pritaria Manto Varaškos idėjai, kad regionuose turi apsilankyti aukščiausios valdžios atstovai, kurie pamatytų 

realią situaciją ir tik tada galėtų priimti sprendimus.  

Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda siūlė nepritarti pristatytam geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo modeliui. Tarybos nariai pritarė šiam siūlymui, 

argumentuodami, kad pristatytas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo 

tobulinimo planas neatitinka teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių, kad vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo organizavimo funkcija yra savarankiška savivaldybės funkcija ir nesprendžia sektoriuje kylančių 

problemų, ypač esančių savivaldybių kaimiškosiose gyvenvietėse. 

NUTARTA. Tarybos raštu kreiptis į Aplinkos ministeriją: 

- informuojant, kad Taryba nepritaria Aplinkos ministerijos rengiamam ir pristatytam geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo planui ir siūlomam geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių stambinimo modeliui, nes jis neatitinka teisės aktų nuostatų (geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimo funkcija pagal LR vietos savivaldos įstatymą yra 

savarankiška savivaldybės funkcija) ir nesprendžia sektoriuje kylančių problemų (ypač esančių savivaldybių 

kaimiškosiose gyvenvietėse).  

– siūlant skirti paramą ir (arba) sukurti mechanizmą, sudarant galimybę kompensuoti dalį išlaidų, 

reikalingų apsirūpinant vandeniu ir tvarkant nuotekas, kuomet nėra efektyvu įrengti centralizuotus vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklus (t. y., nedidelėse gyvenvietėse arba kaimiškose teritorijose, arba pagal 

individualius namų ūkių poreikius).    

5. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad 2019 m. gruodžio 5 d. buvo gautas 

Susisiekimo ministerijos raštas Nr. 2-8055, prašant informuoti savivaldybių administracijas, kad paraiškos 

dėl projektų, kurie įgyvendinami pagal Susisiekimo ministerijos administruojamas regioninio planavimo 

priemones, VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai būtų teikiamos regionų projektų sąrašuose nustatytais 

paraiškų pateikimo terminais ir, tik esant ypatingai svarbioms aplinkybėms, būtų svarstomi prašymai dėl 

paraiškų pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminų atidėjimo. Taip pat, siekiant užtikrinti sklandesnį 

paraiškų vertinimo procesą, prašo atkreipti savivaldybių administracijų dėmesį, kad paraiškos 

įgyvendinančiajai institucijai būtų teikiamos kokybiškai užpildytos ir laikantis priemonių finansavimo sąlygų 

aprašuose nustatytų parengtumo reikalavimų. 

Skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad 2019 m. gruodžio 6 d. buvo gautas Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos raštas Nr. (21.12.8-22)SD-5990, prašant pateikti informaciją apie priemonės 

Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ lėšų likučių panaudojimą, projektų įgyvendinimo 

eigą ir lėšų poreikį. Pranešėja teigė, kad Kalvarijos ir Vilkaviškio rajonų savivaldybių administracijos 

atsakiusios, kad joms nėra papildomų lėšų poreikio bei ragino kitų savivaldybių administracijas pateikti 

prašomą informaciją.  

Jurgita Mitrulevičienė paragino Kalvarijos ir Vilkaviškio rajono savivaldybių administracijas 

greičiau pateikti informaciją apie tai, kokius naujus projektus ir veiklas planuotų pagal priemonę Nr. 07.1.1-

CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ (toliau – Priemonė). Pranešėja teigė, kad iki 2020 m. sausio mėn. 

pabaigos reikia suplanuoti Priemonės nesuplanuotas ES fondų lėšas. 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                           Edgaras Pilypaitis 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                              Ingrida Švabauskienė 


