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2015 m. gruodžio 30 d. Nr. 51/8P-9
Marijampolė
Posėdis vyko 2015 m. gruodžio 16 d. Marijampolėje.
Posėdžio pradžia – 10.00 val. Posėdžio pabaiga – 14.30 val.
Posėdžio pirmininkas – Marijampolės regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) pirmininkas
Metas Ražinskas.
Posėdžio sekretorė – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Marijampolės apskrities skyriaus (toliau – Skyrius) vyr. specialistė Kristina Jakavonienė.
Dalyvavo: Tarybos nariai ir kt. (sąrašas pridedamas, priedas).
DARBOTVARKĖ:
1. Informacija apie 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
stebėsenos komiteto veiklą.
2. Dėl Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo bei
keitimo galimybių ir tvarkos.
3. Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr.
09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“
įgyvendinimui numatytų lėšų perskirstymo tarp regionų ir sumažinimo Marijampolės regionui.
4. Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr.
05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir
plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ stebėsenos rodiklių.
5. Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr.
05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir
plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projekto
derinimo.
6. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės
Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ projektų
finansavimo sąlygų aprašo projekto derinimo.
7. Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr.
08.4.2-ESFA-R-630 ,,Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ įgyvendinimo plano projekto
derinimo.
8. Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 metų Žmogiškųjų
išteklių plėtros, Ekonomikos augumo ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programų priemones, 2007–
2013 m. laikotarpio sąrašų pakeitimo.
9. 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.
Posėdyje dalyvavo 12 Tarybos narių. Kvorumas yra.
Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas supažindino su posėdžio darbotvarke.
Už pasiūlytą darbotvarkę Tarybos nariai balsavo visais balsais.
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1. SVARSTYTA. Informacija apie 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos stebėsenos komiteto veiklą.
Regioninės plėtros departamento prie VRM (toliau – RPD prie VRM) direktorės pavaduotoja
Rasa Daraškevičienė pateikė informaciją apie 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos stebėsenos komiteto (toliau – Komitetas) veiklą naujajame finansiniame
laikotarpyje. Ji pristatė Komiteto sudėtį, pagrindines funkcijas, kurios apima specialiųjų projektų
atrankos kriterijų nustatymą regioninėms priemonėms. Pranešėja pateikė informaciją apie įvykusius
Komiteto posėdžius ir juose priimtus sprendimus.
2. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos
įgyvendinimo bei keitimo galimybių ir tvarkos.
Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas posėdžio dalyvius informavo, kad į posėdį kviestas
Vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM) atstovas neatvyko. Posėdžio pirmininkas paaiškino, kad
klausimai, kurie yra aktualūs rengiant ir keičiant planavimo dokumentus, vertinant gautus
projektinius pasiūlymus ir sudarant projektų sąrašus, buvo pateikti VRM elektroniniu paštu.
Posėdžio primininkas paprašė Skyriaus vedėją Evaldą Ulevičių supažindinti Tarybos narius su
kylančiais klausimais, susijusiais su regiono projektų planavimo problematika, Marijampolės
regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo bei keitimo galimybėmis ir tvarka.
E. Ulevičius Tarybos narius informavo, kad klausimai, kuriuos būtų svarbu aptarti Tarybos
posėdyje, VRM buvo išsiųsti el. paštu, nes prasidėjus regiono projektų planavimo procesui regione
(paskelbti kvietimai teikti projektinius pasiūlymus, gautas pirmasis projektinis pasiūlymas bei
investicijų projektas, pradėtas jo vertinimas) kyla klausimų dėl planavimo dokumentų keitimo,
regiono projektų atrankos tvarkos aprašo nuostatų taikymo ir pan.
E. Ulevičiaus teigimu, pagal šiuo metu galiojantį Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtintą
Vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893, projektai turi atitikti
integruotos teritorijos vystymo programos (toliau – ITVP) veiksmų plano nuostatas – projektiniame
pasiūlyme nurodytas projekto finansavimo dydis ir šaltiniai turi atitikti integruotos teritorijos
vystymo programos konkretaus veiksmo aprašyme pateiktą informaciją. Kyla problema dėl projekto
atitikimo ITVP tuo atveju, kai projekto biudžetas yra mažesnis (net ir neženkliai), nei numatyta
ITVP.
Pranešėjo nuomone, neaišku, kokia tvarka ir eiliškumu planavimo dokumentai – ITVP, kurią
tvirtina VRM, ir regiono plėtros planas, kurį tvirtina Taryba – turėtų būti keičiami, kai projektų
finansavimo sąlygų apraše nustatyti atitikimo abiem planavimo dokumentams reikalavimai. E.
Ulevičius paminėjo, kad Stebėsenos komitetas 2015 m. rugsėjo 24 d. patvirtino priemonės 06.2.1TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ specialųjį kriterijų „Projektas turi atitikti integruotą teritorijų
vystymo programą“ ir todėl kyla poreikis pakoreguoti ITVP į ją įtraukiant Marijampolės regiono
ITVP išskirtų susietų teritorijų projektus. ITVP keitimo tvarką nustato ITVP rengimo ir
įgyvendinimo gairės, patvirtintos Vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V-480.
Tačiau, kol kas ITVP keitimai negalimi, nes, kaip nustatyta ITVP rengimo ir įgyvendinimo gairėse,
jie turi būti apsvarstomi ITVP įgyvendinimo koordinavimo darbo grupėje, kuri nėra sudaryta.
E. Ulevičius pažymėjo, kad Marijampolės regiono plėtros taryba, vadovaudamasi šiuo metu
galiojančiu Tvarkos aprašu, sprendimą dėl regiono projektų sąrašo sudarymo kaupiamuoju būdu
priimtų arba nesilaikydama Tvarkos aprašo nuostatų, arba jo nepriimtų, nes sąrašo projektas
netenkintų reikalavimų. Taip yra todėl, kad neaiškus projektų sąrašų projektų atitikimo projektų
finansavimo sąlygų apraše nustatytiems reikalavimams dėl projektų sutarčių pasirašymo,
deklaruotinų ES fondų lėšų ir stebėsenos rodiklių visai priemonei visam regiono limitui įvertinimas,
kai projektų sąrašas sudaromas ne visam pagal priemonę skirtam ES fondų lėšų regiono limitui iš
karto (kai pateiktas vienas projektinis pasiūlymas tik daliai regiono limito pagal Priemonę).
Skyriaus vedėjas iškėlė problemą dėl Vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 23 d. įsakymu
Nr. 1V-841 patvirtinto priemonės 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ projektų
finansavimo sąlygų aprašo (toliau – PFSA), nuostatų taikymo: PFSA 31-32 punktas nustato
didžiausią galimą projekto finansuojamąją dalį ir galimas išimtis (projektui gali būti papildomai
skiriama arba sumažinama finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų dalis). Tačiau, nėra aišku, koks
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projekto finansavimo intensyvumas turėtų būti nurodomas projektiniame pasiūlyme ir kaip turėtų
būti vertinamas atitikimas ITVP bei regiono plėtros plano nuostatoms.
Po diskusijų Tarybos nariai, siekdami sklandaus projektų planavimo proceso Marijampolės
regione užtikrinimo, nusprendė raštu kreiptis į VRM išdėstant posėdyje keltus klausimus ir prašant
pateikti išaiškinimą raštu.
NUTARTA. Pateikti VRM oficialų raštą, prašant pateikti raštišką išaiškinimą dėl Tvarkos
aprašo nuostatų taikymo bei išdėstant kitus aktualius klausimus.
3. SVARSTYTA. Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
prieinamumo didinimas“ įgyvendinimui numatytų lėšų perskirstymo tarp regionų ir sumažinimo
Marijampolės regionui.
Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas posėdžio dalyvius informavo, kad į posėdį kviestas
Švietimo ir mokslo ministerijos (toliau – ŠMM) atstovas neatvyko. Todėl posėdžio pirmininkas
trumpai apžvelgti informaciją, susijusią su šiuo klausimu, pakvietė Skyriaus vyr. specialistę Agnę
Norutę. Ji priminė, kad Tarybai išreiškus pageidavimą buvo kreiptasi į ŠMM dėl ES fondų lėšų
perskirstymo ir pateikė informaciją apie ŠMM 2015 m. lapkričio 24 d. rašte Nr. SR-5463 nurodytas
lėšų limito regionui sumažinimo priežastis. Tarybos narys V. Plikaitis paklausė, kokiais kriterijais
vadovaujantis lėšos regionams buvo perskirstytos. Skyriaus vyr. specialistė A. Norutė paaiškino, kad
ŠMM rašte nurodoma, kad preliminarios lėšos paskirstytos patikslinus 1-6 metų vaikų institucinio
ugdymo santykinės aprėpties, 6 metų vaikų priešmokyklinio ugdymo santykinės aprėpties, 6 metų
vaikų ugdymo aprėpties santykinio augimo bei 1-6 metų gyventojų skaičiaus skaičiavimus, tačiau
statistiniai duomenys, kuriais remiantis lėšų perskirstymas buvo atliktas, Tarybai pateikti nebuvo.
4. SVARSTYTA. Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ stebėsenos rodiklių.
Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius informavo, kad Aplinkos ministerijai buvo pateiktas
derinti Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams (toliau – MRPP) pakeitimo
projektas, tačiau 2015 m. lapkričio 9 d. raštu Nr.(15-1)-D8-8245 buvo gautas atsakymas, kad MRPP
projektas nebus derinamas, kadangi panaudojant numatytą regionui ES lėšų limitą pagal priemonę
Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir
plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ pilnai nepasiekiami regionui numatyti stebėsenos rodikliai.
Pakartotinai MRPP projektas Aplinkos ministerijai derinti buvo išsiųstas 2015 m. gruodžio 14 d.
Skyriaus vedėjas E. Ulevičius pabrėžė, kad MRPP projektą būtina suderinti kuo skubiau, nes jau yra
paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę Nr. 05.3.2-APVA-R-014
„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo
tobulinimas“, rengiami investicijų projektai ir projektiniai pasiūlymai.
Tarybos nariai išsakė problemas savivaldybėse, susijusias su vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo projektų įgyvendinimu: numatytų aukštų rodiklių pasiekimu, nepalankiu finansavimo
intensyvumu ir kita. Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas į rūpimus klausimus atsakyti pakvietė į
posėdį atvykusius Aplinkos ministerijos atstovus – Europos Sąjungos paramos administravimo
departamento direktorių Inesį Kiškį ir Europos Sąjungos fondų valdymo skyriaus vedėją Vilmą
Slavinskienę. I. Kiškis pabrėžė, kad Marijampolės regione problemos kyla dėl 2 stebėsenos rodiklių
įgyvendinimo – P.N.050 „Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai
pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais“ ir P.S.333 „Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų
surinkimo tinklų ilgis“. Tarybos narys J. Bertašius patikino, kad pasiekti rodiklio „Rekonstruotų
vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis“ reikšmes būtų galima, jei būtų taikomas didesnis
finansavimo intensyvumas įgyvendinamiems projektams. Jis pabrėžė, kad vandens įmonės dirba
nuostolingai, dalis gyventojų yra nemokūs. Atsakydamas Aplinkos ministerijos atstovas I. Kiškis
informavo, kad šios priemonės veiklų tikslas ir yra sumažinti įmonių nuostolius. Taip pat jis priminė,
kad 2007–2013 metų finansavimo laikotarpiu, įgyvendinamiems projektams buvo taikomas 95
procentų intensyvumas, todėl vandens įmonės, neįvertinę savo poreikių ir pajėgumo, statė didelius
įrengimus, kurie šiuo metu neišnaudojami pagal savo galingumą. Tarybos nariai V. Kanevičius ir V.
Plikaitis, dalindamiesi bendradarbiavimo su Lenkija patirtimi, teigė, kad Lenkijoje įgyvendinant
vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcijos projektus, nėra taikomi tokie griežti
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reikalavimai dėl stebėsenos rodiklių įgyvendinimo. Tarybos narys V. Plikaitis teiravosi, ar visoms
šalims šiuos rodiklius nustato Europos Komisija, ar Lietuvoje juos tvirtina atsakingos ministerijos.
Aplinkos ministerijos atstovas I. Kiškis paaiškino, kad dalis rodiklių nustatomi Europos Komisijos, o
kiti – ministerijų, atsižvelgiant į šalies strateginiuose dokumentuose išdėstytas nuostatas.
I. Kiškis pasiūlė surengti susitikimą, kuriame dalyvautų Aplinkos ministerijos ir
Marijampolės regiono vandens tiekimo įmonių atstovai ir būtų sprendžiamas stebėsenos rodiklių
pasiekimo bei efektyvaus ES investicijų panaudojimo Marijampolės regione klausimas.
Tarybos narys V. Kanevičius pasiteiravo, ar numatoma vykdyti vandens įmonių
reorganizacija. I. Kiškis patikino, kad Aplinkos ministerija laikosi nuostatos, kad, siekiant
efektyvinti vandens įmonių veiklą, jos turėtų būti stambinamos.
Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas pristatyti PFSA pakeitimus, pakvietė Aplinkos
ministerijos atstovę – Europos Sąjungos fondų valdymo skyriaus vedėją Vilmą Slavinskienę. Ji
informavo, kad pagrindiniai pakeitimai, į kuriuos pareiškėjai turėtų atkreipti dėmesį, tai, kad vienas
pareiškėjas galės pateikti tik vieną projektinį pasiūlymą. Jeigu pareiškėjai pradėję rengti arba jau
pasirengę kelis investicinius projektus skirtingų veiklų įgyvendinimui, jie galės būti apjungiami ir
teikiami prie vieno projektinio pasiūlymo. Taip pat buvo akcentuota, kad atlikti PFSA pakeitimai
neturės įtakos pareiškėjų jau rengiamiems projektiniams pasiūlymams ir kt. dokumentams. Posėdžio
pirmininkas Metas Ražinskas pasiteiravo, kada galima tikėtis patvirtinto priemonės PFSA. Aplinkos
ministerijos atstovė patikino, kad sulaukus pastabų iš regionų, bus peržiūrima ir teikiama
tolimesniam ministerijos derinimui ir tvirtinimui.
NUTARTA. Pritarti Aplinkos ministerijos 2016 m. sausio mėn. inicijuojamam susitikimui su
Marijampolės apskrities savivaldybių vandens tiekimo įmonių atstovais, siekiant aptarti stebėsenos
rodiklių pasiekimo galimybes Marijampolės apskrityje.
5. SVARSTYTA. Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo
pakeitimo projekto derinimo.
Skyriaus vyr. specialistė A. Norutė informavo, kad Vidaus reikalų ministerija 2015 m.
lapkričio 26 d. raštu Nr.1D-9295 (22) pateikė Tarybai derinti priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014
„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo
tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – PFSA) Nr.1 pakeitimo projektą.
NUTARTA. Pateikti VRM raštą dėl priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektų
finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo, nurodant, kad Taryba dokumentui pastabų nepateikė.
NUTARTA. Informuoti Vidaus reikalų ministeriją, kad pastabų 2014–2020 m. Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“
projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektui Taryba neturi.
6. SVARSTYTA. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo
objektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projekto derinimo.
Skyriaus vyr. specialistė A. Norutė informavo, kad Vidaus reikalų ministerija 2015 m.
lapkričio 26 d. raštu Nr.1D-9294(22) pateikė Tarybai derinti priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302
„Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau –
PFSA) projektą. Pastabų PFSA projektui iki šios dienos nėra gauta.
Posėdyje dalyvavęs Šakių rajono savivaldybės administracijos Regioninės plėtros skyriaus
vedėjas Vitas Girdauskas pasiūlė pateikti pastabą PFSA projektui. V. Girdauskas pasiūlė PFSA 37
punktą papildyti nuostata dėl kultūros paveldo objektų tyrimų išlaidų tinkamumo – nustatyti, kad
restauruojamo objekto istorijos, archeologijos, architektūros, polichromijos, mūro drėgmės,
konstrukcijų, mikologinių ir kitų tvarkybos darbų projekto parengimui būtinų tyrimų išlaidos yra
tinkamos finansuoti, nes jos yra būtinos įgyvendinti projektus pagal priemonę, kuria siekiama
kompleksiškai sutvarkyti kultūros paveldo objektus ir juos pritaikyti kultūrinėms ir su jomis
susijusioms veikloms.
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NUTARTA. Pateikti VRM raštą dėl priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti
savivaldybių kultūros paveldo objektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projekto, pateikiant
pastabą dėl kultūros paveldo objektų tyrimų išlaidų tinkamumo.
7. SVARSTYTA. Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 ,,Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“
įgyvendinimo plano projekto derinimo.
Skyriaus vyr. specialistė A. Norutė informavo, kad Vidaus reikalų ministerija 2015 m.
lapkričio 26 d. raštu Nr. 1D-9296(22) pateikė Tarybai derinti priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-630
,,Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ įgyvendinimo plano (toliau – PIP) projektą.
Pastabų PIP projektui iki posėdžio dienos nebuvo gauta, tačiau posėdžio metu Kalvarijos
savivaldybės administracijos atstovai pateikė raštu išdėstytas pastabas, kurias nuspręsta išanalizuoti
ir, jei tikslinga, pateikti VRM.
NUTARTA. Išanalizavus Kalvarijos savivaldybės administracijos pateiktas pastabas, pateikti
VRM raštą dėl priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 ,,Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu
lygiu“ įgyvendinimo plano projekto derinimo.
8. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 metų
Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augumo ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programų
priemones, 2007–2013 m. laikotarpio sąrašų pakeitimo.
Skyriaus vyr. specialistė A. Norutė informavo, kad Vidaus reikalų ministerija 2015 m.
rugsėjo 22 d. raštu Nr. 1D-7677(22) kreipėsi į regionų plėtros tarybas prašydama patikslinti regiono
projektų sąrašus pagal kiekvieną baigiamą įgyvendinti Veiksmų programų priemonę, pagal kurią
planuojami regionų projektai. Regiono projektų sąrašuose suplanuotos lėšos turi būti pakoreguotos
pagal realiai projektams įgyvendinti išmokėtas lėšas (išdėstant pagal finansavimo šaltinius).
Patikslinus regiono projektų sąrašus pagal priemones, prašoma informuoti VRM ir už kiekvieną
priemonę atsakingą ministeriją apie baigtus įgyvendinti projektus ir sutaupytų lėšų planuojamą
panaudojimą. Ji paaiškino, kad atsižvelgiant į nurodytą informaciją, buvo parengti sprendimų
projektai dėl Marijampolės regiono projektų sąrašų tikslinimo pagal baigtiems projektams išmokėtas
lėšas pagal 10 Veiksmų programų priemonių baigtų įgyvendinti Marijampolės regione, iš viso
patvirtinant 12 sprendimų projektų.
Tarybos nariai vienbalsiai pritarė kiekvienam pateiktam sprendimo projektui.
NUTARTA. Priimti sprendimus:
1. Sprendimą Nr. 51/8S-18 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m. liepos 8 d.
sprendimo Nr. TS-17 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal priemonę VP1-4.1VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“, 2007–2010
m. laikotarpio sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“;
2. Sprendimą Nr. 51/8S-19 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2010 m. gruodžio 2
d. sprendimo Nr. TS-42 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal priemonę VP14.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“, 2011–
2013 m. laikotarpio sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“;
3. Sprendimą Nr. 51/8S-20 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m. liepos 8 d.
sprendimo Nr. TS-19 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal priemonę VP2-3.1IVPK-05-R „Elektroninė demokratija: regionai“, 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo patvirtinimo“
pakeitimo“;
4. Sprendimą Nr. 51/8S-21 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m. balandžio
23 d. sprendimo Nr. TS-12 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m.
ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, 2007–2013 m.
laikotarpio sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“;
5. Sprendimą Nr. 51/8S-22 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m. balandžio
23 d. sprendimo Nr. TS-10 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal VP3-1.3-ŪM05-R priemonę „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“, 2007–2013 m.
laikotarpio sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“;
6. Sprendimą Nr. 51/8S-23 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m. balandžio
23 d. sprendimo Nr. TS-9 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal VP3-1.4-AM-

6
04-R priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“, 2007–2013 m. laikotarpio sąrašų patvirtinimo“
pakeitimo“;
7. Sprendimą Nr. 51/8S-24 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m. kovo 24 d.
sprendimo Nr. TS-4 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal VP3-1.4-AM-06-R
priemonę „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“, 2007–2013 m. laikotarpio sąrašų patvirtinimo“
pakeitimo“;
8. Sprendimą Nr. 51/8S-25 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2010 m. birželio 9
d. sprendimo Nr. TS-16 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal VP3-2.2-ŠMM04-R priemonę „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“, 2007–2013 m.
laikotarpio sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“;
9. Sprendimą Nr. 51/8S-26 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m. rugsėjo 8
d. sprendimo Nr. TS-25 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal VP3-2.2-ŠMM06-R priemonę „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“, 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo
patvirtinimo“ pakeitimo“;
10. Sprendimą Nr. 51/8S-27 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2008 m. lapkričio 4
d. sprendimo Nr. TS-12 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal VP3-2.4-SADM01-R priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, 2007–2010 m. laikotarpio
sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“;
11. Sprendimą Nr. 51/8S-28 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2010 m. birželio 9
d. sprendimo Nr. TS-18 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal VP3-2.4-SADM01-R priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, 2011–2013 m. laikotarpio
sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“;
12. Sprendimą Nr. 51/8S-29 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m. rugsėjo 8
d. sprendimo Nr. TS-24 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal priemonę
„Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“, 2007–2013 m. laikotarpio sąrašų
patvirtinimo“ pakeitimo“.
9. SVARSTYTA. 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.
Pranešėjas – Skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius informavo, kad Marijampolės regiono
plėtros planas 2014–2020 metams buvo patvirtintas Tarybos 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr.
51/8S-46, nauja redakcija išdėstytas Marijampolės regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 21 d.
sprendimu Nr. 51/8S-16. Jis paaiškino, kad Vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 23 d. įsakymu
Nr. 1V-841 buvo patvirtintas priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų
aprašas. Atsižvelgiant į tai, buvo parengtas MRPP pakeitimo projektas, pakoreguojant MRPP dalies
„Priemonių planas“ priemonės 2.02.01.01. „Miestų kompleksinė plėtra“ projektus, kuriuos regiono
savivaldybių administracijos numato įgyvendinti pagal priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų
kompleksinė plėtra“. Pakeitimai atlikti patikslinant projekto Nr. 2.02.01.01.04. „Vilkaviškio miesto
centrinės Basanavičiaus aikštės ir jo prieigų (aplinkinių kiemų) sutvarkymas“ pavadinimą
išbraukiant žodžius „(aplinkinių kiemų)“, veiklų grupę, ES lėšų sumą ir visų projektų siektinas
produkto (P.B.239) reikšmes. Pagal Metodikos 28 punkto reikalavimus, MRPP pakeitimo projektas
buvo pateiktas derinti Vidaus reikalų ministerijai ir patikslintas pagal pateiktas pastabas.
Marijampolės regiono plėtros tarybai teikiamas svarstyti sprendimo projektas „Dėl
Marijampolės regiono plėtros tarybos 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. 51/8S-46 „Dėl
Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams patvirtinimo“ pakeitimo“.
Vienbalsiai pritarta.
NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-30 „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“.
SVARSTYTA. Kiti klausimai.
Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas pateikė Tarybos nariams informaciją apie darbo
laiką, praleistą atstovaujant Marijampolės regiono plėtros tarybai įvairiuose susitikimuose ir
renginiuose. Jis informavo, kad gruodžio 10 d. dalyvavo Regioninės plėtros departamento prie VRM
5-ojo gimtadienio šventiniame renginyje, gruodžio 11 d. – Geriausių 2007-2013 m. programavimo
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periodu Pietų Lietuvoje įgyvendintų projektų apdovanojimų renginyje. Posėdžio pirmininkas
kreipėsi į Tarybos narius, prašydamas pritarti jo veiklai bei išsakyti pastabas ir pasiūlymus. Tarybos
nariai vienbalsiai pritarė Tarybos pirmininko pristatytai veiklai, atstovaujant Tarybą.
Posėdžio pirmininkas pakvietė Tarybos narius pasisakyti ir pateikti kitus rūpimus klausimus.
Šakių rajono savivaldybės administracijos Regioninės plėtros skyriaus vedėjas Vitas
Girdauskas informavo, kad Vandens kelių direkcija kartu su rajonų, kuriuos jungia Nemuno upė ir
kiti vandens vandenų keliai, savivaldybėmis atnaujino Lietuvos vidaus vandenų kelių tarybos veiklą
ir 2015 m. gruodžio 14 d. vykusiame Vidaus vandens kelių direkcijos tarybos posėdyje buvo nutarta
išrinkti Vidaus vandens kelių direkcijos tarybos pirmininko pavaduotojus iš savivaldybių atstovų
(vienas atstovas regionui), gavus regiono plėtros tarybos pritarimą. V. Girdausko teigimu, 2015 m.
gruodžio 16 d., Tarybos posėdžio dieną, Vidaus vandens kelių direkcija į Tarybą kreipėsi raštu „Dėl
Lietuvos vidaus vandenų kelių tarybos sudarymo“, kuriuo prašoma deleguoti regiono atstovą į
Vidaus vandens kelių direkcijos tarybos pirmininko pavaduotojus.
Atsižvelgiant į pateiktą informaciją, nuspręsta klausimą „Dėl atstovo delegavimo į Lietuvos
vidaus vandenų kelių tarybos pirmininko pavaduotojus“ įtraukti į sekančio regiono plėtros tarybos
posėdžio darbotvarkę.

Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretorė

Metas Ražinskas
Kristina Jakavonienė

