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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 Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ 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 2017 m. birželio 22 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 – 2017 m. birželio 22 d., pabaiga – 2017 m. birželio 28 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, Povilas Isoda, Valdas Kamaitis, 

Vytautas Kanevičius, Irena Lunskienė, Algirdas Neiberka, Edgaras Pilypaitis, Vincas Plikaitis, Vidas 

Juozas Šalaševičius. 

RAŠYTINĖS PROCEDŪROS DARBOTVARKĖ: 

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

05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ 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 Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ 

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

pakeitimo. 

Marijampolės regiono plėtros taryba 2016 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. 51/8S-32 patvirtino 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, 

gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-

R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ (toliau – Priemonė) iš ES struktūrinių 

fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašą Nr. 05.4.1-CPVA-R-302-

41 (toliau – Projektų sąrašas). Į Projektų sąrašą buvo įtraukti 2 projektai: Kazlų Rūdos savivaldybės 

administracijos projektas „Kultūros paveldo objekto atgaivinimas ir išsaugojimas pritaikant jį 

bendruomenės poreikiams Kazlų Rūdoje“ ir Šakių rajono savivaldybės administracijos (toliau – 
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Pareiškėjas) – „Zyplių dvaro pirmojo svirno pastato modernizavimas pritaikant turizmui ir kultūrinei 

veiklai“ (toliau – Projektas). 

Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – PFSA), patvirtinto Kultūros ministro 

2016 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. ĮV-338, 29.2.2. papunkčiu nustatyta, kad iki paraiškos 

įgyvendinančiajai institucijai pateikimo „pareiškėjas (partneris) privalo turėti tvarkybos darbų projektą, 

parengtą ir patvirtintą PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo 

taisyklės“ nustatyta tvarka, arba statinio projektą, parengtą ir patvirtintą PTR 3.06.01:2014 „Kultūros 

paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ bei Statybos techninio reglamento STR 

1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. 

gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio 

projektavimas“ patvirtinimo“ nustatyta tvarka“. 

Šakių rajono savivaldybės administracija 2017 m. birželio 19 d. raštu Nr. S-1389 (toliau – 

Raštas) kreipėsi prašydama nukelti Projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminą, 

kadangi, šiuo metu dar nėra parengtas statinio techninis projektas ir su įgyvendinančiąja institucija 

(VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra) derinamasi dėl pakeitimų investiciniame projekte. Dėl šių 

priežasčių Pareiškėjas prašo pratęsti paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminą, jį 

nukeliant iš „2017-07-01“ į „2017-11-29“.  

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, parengtas sprendimo projektas, kuriuo keičiamas Projektų sąrašas.  

Rašytinėje procedūroje dalyvavo ir sprendimo projektui pritarė 11 iš 12 Tarybos narių.  

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-19 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 

m. spalio 19 d. sprendimo Nr. 51/8S-32 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

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

prie klimato kaitos“ priemonės 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo 

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

sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 

 

 

 

     Posėdžio pirmininkas                                                                                     Metas Ražinskas 

 

     Posėdžio sekretorė                                                                                       Ingrida Venclovaitė 

 

 

 


