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Vadovaudamasis Marijampolės regiono plėtros tarybos darbo reglamento (toliau – 

Reglamentas), patvirtinto Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. 

51/8S-23, 39 ir 42 punktais Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas M. Ražinskas priėmė 

sprendimą klausimą „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

priemonės 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ iš ES struktūrinių 

fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo“ svarstyti, 

organizuojant Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdį rašytinės procedūros tvarka. 

Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdį rašytinės procedūros tvarka, vadovaudamasis 

Reglamento 43-48 punktais, vykdė Marijampolės regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) sekretoriato 

funkcijas atliekantis Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės 

apskrities skyrius (toliau – Sekretoriatas). Sekretoriatas 2016 m. lapkričio 25 d. el. paštu Marijampolės 

regiono plėtros tarybos nariams išsiuntė Rašytinės procedūros darbotvarkę, aiškinamąjį raštą, sprendimo 

projektą, Marijampolės regiono plėtros tarybos nario balsavimo lapą. 

Rašytinės procedūros pradžia – 2016 m. lapkričio 28 d., pabaiga – 2016 m. gruodžio 2 d. 

Rašytinėje procedūroje dalyvavo (balsavimo lapai pridedami):  

Regiono plėtros tarybos pirmininkas Metas Ražinskas; 

Regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotojas Tautvydas Šukys; 

Regiono plėtros tarybos nariai: Kęstutis Bagdanavičius, Juozas Bertašius, Valdas Kamaitis, 

Vytautas Kanevičius, Justinas Kazla, Algirdas Neiberka, Vincas Plikaitis. 

RAŠYTINĖS PROCEDŪROS DARBOTVARKĖ: 

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

07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ iš ES struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo; 

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

programos priemonės 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ iš ES 

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

Taryba 2016 m. lapkričio 16 d. sprendimu Nr. 51/8S-35 patvirtino 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo 

rinkoje skatinimas“ priemonės 07.1.1-CPVAR-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ 

iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašą Nr. 

07.1.1-CPVA-R-305-41 (toliau – Projektų sąrašas). Į Projektų sąrašą buvo įtraukti 2 Marijampolės 

regiono projektai, vienas iš jų – Marijampolės savivaldybės administracijos (toliau – Pareiškėjas) 

projektas „Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos modernizavimas ir paslaugų plėtra“ 

(toliau – Projektas). Projektų sąraše numatytas Projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai 

institucijai (VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai, toliau – CPVA) terminas – 2016-11-30. 

Kultūros ministro 2016 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. ĮV-98 patvirtinto 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir 

dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti 

savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 (toliau – Aprašas) 29.2.1. 
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p. yra nustatytas reikalavimas kartu su projekto paraiška pateikti ir parengtą Projekto įgyvendinimo metu 

numatomų vykdyti darbų techninį projektą bei statybą leidžiantį dokumentą.  

Marijampolės savivaldybės administracija 2016 m. lapkričio 25 d. raštu Nr. SA-11742(10.84) 

(toliau – Raštas) kreipėsi į Tarybą prašydama Projektų sąraše nurodytą Projekto paraiškos pateikimo 

terminą pakeisti iš 2016-11-30 į 2017-03-31 bei išdėstydama priežastis, dėl kurių prašoma paraiškos 

pateikimo terminą nukelti.  

Rašte nurodoma, kad Marijampolės savivaldybė atliko viešojo pirkimo procedūras ir 2016-09-

27 sudarė Statybos rangos sutartį Nr. As-1784 (toliau – Rangos sutartis). Rangos sutarties objektas – 

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos modernizavimo ir paslaugų plėtros techninio ir 

darbo projektų parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir modernizavimo darbai. 

Pagal Rangos sutarties sąlygas techninis projektas turi būti parengtas ir perduotas perkančiajai 

organizacijai ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Nors techniniam projektui 

parengti rangovo pasitelkti subrangovai planavo techninį projektą parengti ir Marijampolės savivaldybės 

administracijai pateikti anksčiau Rangos sutartyje numatyto termino, tačiau dėl didelio užsakymų kiekio 

neturėjo galimybės parengti techninį projektą anksčiau sutarto termino. Įvertinant objektyvias 

aplinkybes – prielaidą, kad parengtą techninį projektą Projekto vykdytojas gaus Rangos sutartyje 

nustatyto termino projektavimo paslaugoms atlikti pabaigoje, įvertinant projekto ekspertizės procedūrų 

trukmę, tikėtiną būtinybę patikslinti techninį projektą pagal ekspertizės pastabas, statybą leidžiančio 

dokumento išdavimo procedūrų trukmę – statybą leidžiantis dokumentas galės būti išduotas ne anksčiau 

kaip 2017 metų sausio mėn. pabaigoje arba vasario mėnesį.  

Vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų 

projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2014 m. 

gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai 

finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 19.2 ir 22.5 papunkčių 

nuostatomis ir atsižvelgiant į Rašte pateiktą prašymą, parengtas sprendimo projektas, kuriuo keičiamas 

Projektų sąrašas.  

Vadovaujantis Reglamento 48 punktu ir gavus daugiau kaip pusės visų Tarybos narių 

užpildytus Tarybos nario balsavimo lapus, kuriuose pritarimas išreikštas daugiau kaip pusės visų 

Tarybos narių balsų dauguma, laikoma, kad sprendimas yra priimtas – 2016 m. lapkričio 28 d. buvo 

pateikti 7 Tarybos narių balsavimo lapai, sprendimo projektui pritarė 7 iš 12 Tarybos narių. Sprendimas 

„Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. lapkričio 16 d. sprendimo Nr. 51/8S-35 „Dėl 2014–

2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo 

ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonės 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių 

kultūros infrastruktūrą“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono 

projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2016 m. lapkričio 28 d. pateiktas Tarybos pirmininkui 

pasirašyti nelaukiant Reglamento 45 punkte nustatyto procedūros termino pabaigos. Po sprendimo 

pasirašymo gauti Tarybos narių Algirdo Neiberkos ir Valdo Kamaičio balsavimo lapai pritariant 

sprendimo projektui (pridedami).  

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-41 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 

m. lapkričio 16 d. sprendimo Nr. 51/8S-35 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 

priemonės 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ iš ES struktūrinių 

fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                         Metas Ražinskas 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                   Agnė Norutė 

 

 

 


