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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 klausimus „Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams pakeitimo“, „Dėl 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 04.5.1-TID-

R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo“ ir „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“ 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. rugpjūčio 18 d. el. paštu 

Marijampolės regiono plėtros tarybos nariams išsiuntė Rašytinės procedūros darbotvarkę, 

aiškinamuosius raštus, sprendimo projektus, Marijampolės regiono plėtros tarybos nario balsavimo 

lapą. 

Rašytinės procedūros pradžia – 2017 m. rugpjūčio 18 d., pabaiga – 2017 m. rugpjūčio 24 d. 

Rašytinėje procedūroje dalyvavo (balsavimo lapai pridedami):  

Regiono plėtros tarybos pirmininkas Metas Ražinskas; 

Regiono plėtros tarybos nariai: Kęstutis Bagdanavičius, Povilas Isoda, Valdas Kamaitis, 

Vytautas Kanevičius, Justinas Kazla, Irena Lunskienė, Algirdas Neiberka, Edgaras Pilypaitis, Vincas 

Plikaitis, Vidas Juozas Šalaševičius, Bernardinas Petras Vainius. 

RAŠYTINĖS PROCEDŪROS DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams pakeitimo. 

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

04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

3. 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. 

1. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams pakeitimo.  

Marijampolės regiono plėtros planas 2014–2020 metams (toliau – MRPP) buvo patvirtintas 

Marijampolės regiono plėtros tarybos 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr. 51/8S-46 „Dėl 

Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams patvirtinimo”. MRPP parengtas pagal 

Regionų plėtros planų rengimo metodiką (toliau – Metodika), patvirtintą Vidaus reikalų ministro 2011 

m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1V-706 „Dėl regionų plėtros planų metodikos patvirtinimo“.  

Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-585 ,,Dėl 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir 
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žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705 priemonės „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ 

buvo patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto 

„Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonės 09.1.3-

CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ (toliau – 

Priemonė) projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Priemonės aprašas). Atsižvelgiant į tai, buvo 

parengtas MRPP pakeitimo projektas MRPP dalį „Priemonių planas“ papildant priemone 1.01.01.01. 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ ir įtraukiant 4 projektus. MRPP 

pakeitimo projektas 2017 m. rugpjūčio 14 d. raštu Nr. 51/8D-233 buvo pateiktas derinti Švietimo ir 

mokslo ministerijai, kuri 2017 m. rugpjūčio 16 d. raštu Nr. SR-3634 „Dėl Marijampolės regiono 

plėtros plano 2014–2020 metams papildymo projekto derinimo“ pritarė MRPP pakeitimo projektui. 

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją Marijampolės regiono plėtros tarybai pateiktas 

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“. 

Sprendimo projektui pritarė 12 iš 12 rašytinėje procedūroje dalyvavusių Tarybos narių.  

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-29 „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“. 

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

programos priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ iš ES 

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

Marijampolės regiono plėtros tarybos 2017 m. balandžio 13 d. sprendimu Nr. 51/8S-8 „Dėl 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos 

efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės 04.5.1-

TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas Marijampolės 

regiono projektų sąrašas Nr. 04.5.1-TID-R-516-41 (toliau – Sąrašas), į kurį buvo įtrauktas 

Marijampolės savivaldybės administracijos projektas „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas 

Marijampolėje“. Marijampolės regiono plėtros tarybos 2017 m. liepos 14 d. sprendimu Nr. 51/8S-20 

„Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos 

efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės 04.5.1-

TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ Sąrašas buvo 

papildytas dar vienu projektu – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos „Pėsčiųjų tako 

įrengimas teritorijoje tarp Radastų ir Lauko g. Vilkaviškio mieste“. 

2017 m. rugpjūčio mėnesį buvo baigtas dar 3 projektinių pasiūlymų vertinimas, patvirtintos jų 

vertinimo išvados. Visi trys projektai yra įvertinti kaip atitinkantys visus keliamus reikalavimus. 

Teikiamu svarstyti sprendimo projektu siūloma papildyti Sąrašą, patvirtintą Marijampolės regiono 

plėtros tarybos 2017 m. balandžio 13 d. sprendimu Nr. 51/8S-8, įtraukiant dar 3 projektus: Kalvarijos 

savivaldybės administracijos ,,Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Dariaus ir Girėno g., Kalvarijos 

mieste“, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos ,,Dviračių takas Kazlų Rūda – naujosios miesto 

kapinės“ ir Šakių rajono savivaldybės administracijos ,,Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas teritorijoje 

tarp V. Kudirkos ir Kęstučio gatvių Šakiuose“. 

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, Tarybai pateiktas svarstyti sprendimo projektas, kuriuo keičiamas Projektų sąrašas.  

Sprendimo projektui pritarė 12 iš 12 rašytinėje procedūroje dalyvavusių Tarybos narių.  

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-30 „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 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir 

naudojimo skatinimas“ priemonės 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir 



3 

 

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

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

3.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. 

Marijampolės regiono plėtros taryba 2016 m. lapkričio 16 d. sprendimu Nr. 51/8S-34 patvirtino 

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 

sąrašą Nr. 06.2.1-TID-R-511-41 (toliau – Projektų sąrašas). Į Projektų sąrašą buvo įtraukti 3 

Marijampolės regiono projektai. 2016 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 51/8S-43 Projektų sąrašas 

buvo papildytas 4 projektais. 

Susisiekimo ministro 2016 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3-140 (1.5 E) patvirtinto 2014–

2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir 

pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo priemonės 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių 

vystymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 (toliau – Aprašas) 28.2., 28.4. ir 28.5. 

papunkčiuose yra nustatyti parengtumo reikalavimai, kad Pareiškėjas turi būti iš anksto prieš viešąjį 

pirkimą suderinęs su įgyvendinančiąja institucija viešųjų pirkimų dokumentus ir įvykdęs bent vienos 

Aprašo 12 punkte nurodytos veiklos viešųjų pirkimų procedūras, iki paraiškos pateikimo turi būti 

pasibaigę teisminiai ginčai (jeigu tokių buvo) dėl vykdomų Aprašo 12 punkte nurodytos projekto 

veiklos viešųjų pirkimų procesų ir turi būti parengęs projekto viešųjų pirkimų grafiką ir jį suderinęs su 

įgyvendinančiąja institucija.  

Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Pareiškėjas) 2017 m. rugpjūčio 18 d. raštu 

Nr. SA-8098 (10.95.E) (toliau – Raštas) kreipėsi į Marijampolės regiono plėtros tarybą, prašydama į 

Projektų sąrašą įtraukto projekto „Marijampolės savivaldybės Kauno gatvės dalies ir Kempingo gatvės 

rekonstrukcija“ paraiškos pateikimo terminą pakeisti iš 2017-10-30 į 2018-04-30, kadangi Pareiškėjas 

neatlikęs rangos darbų ir su jais susijusių inžinerinių paslaugų viešųjų pirkimų. Rašte nurodoma, kad 

šiuo metu jau yra parengti Marijampolės Kauno gatvės dalies ir Kempingo gatvės rekonstrukcijos 

techniniai projektai ir gauti statybą leidžiantys dokumentai. Rašte nurodoma, kad Transporto 

investicijų direkcija įvertinusi, laiko sąnaudas, reikalingas rangos darbų viešųjų pirkimų dokumentų 

suderinimui ir pirkimų procedūrų atlikimui, paraiškos pateikimo terminą taip pat pasiūlė nukelti 

vėlesnei datai. 

Vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų 

projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto 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, Tarybai svarstyti pateiktas sprendimo projektas, kuriuo keičiamas Projektų sąrašas, 

perkeliant projekto „Marijampolės savivaldybės Kauno gatvės dalies ir Kempingo gatvės 

rekonstrukcija“ paraiškos pateikimo terminą iš 2017-10-30 į 2018-04-30.  

Sprendimo projektui pritarė 12 iš 12 rašytinėje procedūroje dalyvavusių Tarybos narių.  

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-31 „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“. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                     Metas Ražinskas 

 

 

              Posėdžio sekretorė                                                                                     Ingrida Švabauskienė 


