
 

 

 

 

REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ 

MINISTERIJOS MARIJAMPOLĖS APSKRITIES SKYRIUS 

 

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 39-OJO POSĖDŽIO, 

ORGANIZUOJAMO RAŠYTINĖS PROCEDŪROS TVARKA, PROTOKOLAS 

 

2017-10-26 Nr. 51/8P-18 

Marijampolė 

 

 

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, 41 ir 42 punktais, Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas M. Ražinskas 

priėmė sprendimą klausimus „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 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“, ,,Dėl Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos projekto atitikties 

regiono plėtros plano prioritetams, tikslams ir uždaviniams“, ,,Dėl Kazlų Rūdos miesto vietos plėtros 

strategijos projekto atitikties regiono plėtros plano prioritetams, tikslams ir uždaviniams“, ,,Dėl 

Marijampolės miesto vietos plėtros strategijos projekto atitikties regiono plėtros plano prioritetams, 

tikslams ir uždaviniams“, ,,Dėl Šakių miesto vietos plėtros strategijos projekto atitikties regiono 

plėtros plano prioritetams, tikslams ir uždaviniams“, ,,Dėl Vilkaviškio miesto vietos plėtros strategijos 

projekto atitikties regiono plėtros plano prioritetams, tikslams ir uždaviniams“ ir ,,Dėl 2014–2020 

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

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

projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 pakeitimo projekto derinimo“ 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 sekretoriato funkcijas 

atliekantis Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės apskrities 

skyrius (toliau – Sekretoriatas). Sekretoriatas 2017 m. spalio 19 d. el. paštu Marijampolės regiono 

plėtros tarybos nariams išsiuntė rašytinės procedūros darbotvarkę, aiškinamuosius raštus, sprendimo 

projektus, Marijampolės regiono plėtros tarybos nario balsavimo lapus. 

Rašytinės procedūros pradžia – 2017 m. spalio 19 d., pabaiga – 2017 m. spalio 25 d. 

Rašytinėje procedūroje dalyvavo (balsavimo lapai pridedami):  

Regiono plėtros tarybos pirmininkas Metas Ražinskas; 

Regiono plėtros tarybos nariai: Kęstutis Bagdanavičius, Povilas Isoda, Vytautas Kanevičius, 

Justinas Kazla, Irena Lunskienė, Edgaras Pilypaitis, Vincas Plikaitis, Vidas Juozas Šalaševičius. 

RAŠYTINĖS PROCEDŪROS DARBOTVARKĖ: 

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

2. Dėl Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos projekto atitikties regiono plėtros plano 

prioritetams, tikslams ir uždaviniams. 

3. Dėl Kazlų Rūdos miesto vietos plėtros strategijos projekto atitikties regiono plėtros plano 

prioritetams, tikslams ir uždaviniams. 

4. Dėl Marijampolės miesto vietos plėtros strategijos projekto atitikties regiono plėtros plano 

prioritetams, tikslams ir uždaviniams. 

5. Dėl Šakių miesto vietos plėtros strategijos projekto atitikties regiono plėtros plano 

prioritetams, tikslams ir uždaviniams. 
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6. Dėl Vilkaviškio miesto vietos plėtros strategijos projekto atitikties regiono plėtros plano 

prioritetams, tikslams ir uždaviniams. 

7. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto 

„Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės 

„Vietinių kelių vystymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 pakeitimo projekto derinimo. 

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

programos 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. 

2017 m. rugsėjo 13 d. Marijampolės regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/8S-35 „Dėl 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės 

švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 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 patvirtinimo“ buvo patvirtintas 

Marijampolės regiono projektų sąrašas Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-41 (toliau – Sąrašas), į kurį buvo 

įtraukti trys projektai: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ,,Pilviškių „Santakos“ 

gimnazijos ikimokyklinio ugdymo pastato modernizavimas“, Šakių rajono savivaldybės 

administracijos ,,Modernių ir saugių erdvių kūrimas Šakių rajono ugdymo įstaigose“ ir Kazlų Rūdos 

savivaldybės administracijos ,,Kazlų Rūdos vaikų lopšelio-darželio ,,Pušelė“ edukacinių erdvių 

modernizavimas“, kurie teikti be investicijų projektų, kurių vertinimas 2017 m. rugsėjo mėnesį buvo 

užbaigtas ir kurie atitiko visus keliamus reikalavimus. 

Vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų 

projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 14 punktu, regiono projektų sąrašas gali 

būti sudaromas kaupiamuoju būdu, t. y. regiono projektų sąrašas gali būti sudaromas ne visam pagal 

priemonę skirtam ES fondų lėšų regiono limitui iš karto, o dalimis, atsižvelgiant į projektų 

parengtumą.  

2017 m. spalio mėnesį buvo baigtas projektinio pasiūlymo, teikto su investicijų projektu, 

vertinimas, patvirtinta jo vertinimo išvada. Jis yra įvertintas kaip atitinkantis visus keliamus 

reikalavimus. Teikiamu svarstyti sprendimo projektu siūloma papildyti Sąrašą, įtraukiant 

Marijampolės savivaldybės administracijos projektą ,,Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ 

modernizavimas“. 

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija 2017 m. spalio 16 d. raštu Nr. SD-3138 (6.1.) (toliau 

– Raštas) kreipėsi į Marijampolės regiono plėtros tarybą, prašydama į Sąrašą įtraukto projekto „Kazlų 

Rūdos vaikų lopšelio-darželio ,,Pušelė“ edukacinių erdvių modernizavimas“ (toliau – Projektas) 

paraiškos pateikimo terminą pakeisti iš 2017-10-31 į 2017-12-11. Termino nukėlimo priežastis 

grindžiama tuo, kad pradėjus rengti Projekto paraiškos dokumentus, iškilo problemų dėl techninių 

sprendinių pastato tipui taikomų privalomų kriterijų atitikties.  

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 19.2 ir 22.5 papunkčių nuostatomis ir atsižvelgiant į Rašte 

pateiktą prašymą, teikiamame sprendimo projekte siūloma perkelti projekto „Kazlų Rūdos vaikų 

lopšelio-darželio ,,Pušelė“ edukacinių erdvių modernizavimas“ paraiškos pateikimo terminą iš 2017-

10-31 į 2017-12-11. 

Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, buvo parengtas sprendimo projektas „Dėl 

Marijampolės regiono plėtros tarybos 2017 m. rugsėjo 13 d. sprendimo Nr. 51/8S-35 „Dėl 2014–2020 

metų Europos Sąjungos 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“. 

Sprendimo projektui pritarė 9 iš 12 rašytinėje procedūroje dalyvavusių Tarybos narių.  

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-41 Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2017 

m. rugsėjo 13 d. sprendimo Nr. 51/8S-35 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos 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. 
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2. SVARSTYTA. Dėl Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos projekto atitikties regiono 

plėtros plano prioritetams, tikslams ir uždaviniams. 

Marijampolės regiono plėtros taryba 2016 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 51/8S-6 „Dėl 

Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos projekto atitikties regiono plėtros plano prioritetams, 

tikslams ir uždaviniams“ (toliau – Sprendimas) patvirtino išvadą, kuria buvo konstatuota Kalvarijos 

miesto vietos plėtros strategijos projekto atitiktis Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 

metams prioritetams, tikslams ir uždaviniams. 

Į Marijampolės regiono plėtros tarybą 2017 m. spalio 9 d. raštu Nr. IS-10 (toliau – Raštas) 

kreipėsi Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė. Raštu informuojama, kad Marijampolės regiono 

plėtros tarybai pateiktas Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos projektas buvo patikslintas 

atsižvelgiant į Jungtinio vietos plėtros strategijų atrankos komiteto rekomendacijas (sumažinant 

finansavimą veiksmams, koreguojant 1.1., 2.1. uždavinių aprašymus ir formuluotes, tikslinant finansinį 

planą, nurodant valstybės biudžeto ir ES struktūrinių fondų lėšas, papildant strategiją 8 skyriumi „Lėšų 

poreikio suplanuotiems veiksmams įgyvendinti pagrindimas“, įvardinant tikslines grupes, tikslinant 

1.1.2, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 2.1.1. ir 2.2.2. veiksmų formuluotes).  

Pagal Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių 27 punkto reikalavimus, vietos plėtros 

strategija keičiama ta pačia tvarka, kaip ir tvirtinama, todėl reikalinga patikslinti Marijampolės regiono 

plėtros tarybos išvadas dėl vietos plėtros strategijų atitikties regiono plėtros plano prioritetams ir 

tikslams. 

Atsižvelgiant į tai, teikiamas svarstyti Sprendimo pakeitimo projektas, kuriuo išvada dėl vietos 

plėtros strategijų atitikties regiono plėtros plano prioritetams ir tikslams išdėstoma nauja redakcija 

pagal atliktus Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos projekto patikslinimus. 

Sprendimo projektui pritarė 9 iš 12 rašytinėje procedūroje dalyvavusių Tarybos narių.  

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-42 Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2017 

m. rugsėjo 13 d. sprendimo Nr. 51/8S-35 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. vasario 

11 d. sprendimo Nr. 51/8S-6 „Dėl Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos projekto atitikties 

regiono plėtros plano prioritetams, tikslams ir uždaviniams“ pakeitimo“. 

3. SVARSTYTA. Dėl Kazlų Rūdos miesto vietos plėtros strategijos projekto atitikties regiono 

plėtros plano prioritetams, tikslams ir uždaviniams. 

Marijampolės regiono plėtros taryba 2016 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 51/8S-7 „Dėl Kazlų 

Rūdos miesto vietos plėtros strategijos projekto atitikties regiono plėtros plano prioritetams, tikslams ir 

uždaviniams“ (toliau – Sprendimas) patvirtino išvadą, kuria buvo konstatuota Kazlų Rūdos miesto 

vietos plėtros strategijos projekto atitiktis Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams 

prioritetams, tikslams ir uždaviniams. 

Į Marijampolės regiono plėtros tarybą 2017 m. rugsėjo 29 d. raštu Nr. SD-3 (toliau – Raštas) 

kreipėsi Kazlų Rūdos miesto vietos veiklos grupė. Raštu informuojama, kad Marijampolės regiono 

plėtros tarybai pateiktas Kazlų Rūdos miesto vietos plėtros strategijos projektas buvo patikslintas 

atsižvelgiant į Jungtinio vietos plėtros strategijų atrankos komiteto pastabas (sumažinant finansavimą 

veiksmams, koreguojant tikslų ir uždavinių aprašymus ir formuluotes, tikslinant finansinį planą).  

Pagal Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių 27 punkto reikalavimus, vietos plėtros 

strategija keičiama ta pačia tvarka, kaip ir tvirtinama, todėl reikalinga patikslinti Marijampolės regiono 

plėtros tarybos išvadas dėl vietos plėtros strategijų atitikties regiono plėtros plano prioritetams ir 

tikslams. 

Atsižvelgiant į tai, teikiamas svarstyti Sprendimo pakeitimo projektas, kuriuo išvada dėl vietos 

plėtros strategijų atitikties regiono plėtros plano prioritetams ir tikslams išdėstoma nauja redakcija 

pagal atliktus Kazlų Rūdos miesto vietos plėtros strategijos projekto patikslinimus. 

Sprendimo projektui pritarė 9 iš 12 rašytinėje procedūroje dalyvavusių Tarybos narių.  

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-43 ,,Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 

m. vasario 11 d. sprendimo Nr. 51/8S-7 „Dėl Kazlų Rūdos miesto vietos plėtros strategijos projekto 

atitikties regiono plėtros plano prioritetams, tikslams ir uždaviniams“ pakeitimo“.  

4. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės miesto vietos plėtros strategijos projekto atitikties regiono 

plėtros plano prioritetams, tikslams ir uždaviniams. 

Marijampolės regiono plėtros taryba 2016 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 51/8S-8 „Dėl 

Marijampolės miesto vietos plėtros strategijos projekto atitikties regiono plėtros plano prioritetams, 
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tikslams ir uždaviniams“ (toliau – Sprendimas) patvirtino išvadą, kuria buvo konstatuota Marijampolės 

miesto vietos plėtros strategijos projekto atitiktis Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 

metams prioritetams, tikslams ir uždaviniams. 

Į Marijampolės regiono plėtros tarybą 2017 m. spalio 9 d. raštu Nr. S-5 (toliau – Raštas) 

kreipėsi Marijampolės miesto vietos veiklos grupė. Raštu informuojama, kad Marijampolės regiono 

plėtros tarybai pateiktas Marijampolės miesto vietos plėtros strategijos projektas buvo patikslintas 

atsižvelgiant į Jungtinio vietos plėtros strategijų atrankos komiteto rekomendacijas (sumažinant 

finansavimą veiksmams, koreguojant 2.1. uždavinio aprašymą ir 1.1., 2.1., 2.2. uždavinių formuluotes, 

tikslinant finansinį planą, nurodant valstybės biudžeto ir ES struktūrinių fondų lėšas, papildant 

strategiją 8 skyriumi „Lėšų poreikio suplanuotiems veiksmams įgyvendinti pagrindimas“, įvardinant 

tikslines grupes, tikslinant 1.1.1., 1.1.2, 1.2.1, 2.1.2. veiksmų formuluotes, apjungiant 2.2.1 ir 2.2.2. 

veiksmus, keičiant 2.2.3 veiksmo formuluotę ir numeraciją į 2.2.2.).  

Pagal Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių 27 punkto reikalavimus, vietos plėtros 

strategija keičiama ta pačia tvarka, kaip ir tvirtinama, todėl reikalinga patikslinti Marijampolės regiono 

plėtros tarybos išvadas dėl vietos plėtros strategijų atitikties regiono plėtros plano prioritetams ir 

tikslams. 

Atsižvelgiant į tai, teikiamas svarstyti Sprendimo pakeitimo projektas, kuriuo išvada dėl vietos 

plėtros strategijų atitikties regiono plėtros plano prioritetams ir tikslams išdėstoma nauja redakcija 

pagal atliktus Marijampolės miesto vietos plėtros strategijos projekto patikslinimus. 

Sprendimo projektui pritarė 9 iš 12 rašytinėje procedūroje dalyvavusių Tarybos narių.  

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-44 ,,Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 

m. vasario 11 d. sprendimo Nr. 51/8S-8 „Dėl Marijampolės miesto vietos plėtros strategijos projekto 

atitikties regiono plėtros plano prioritetams, tikslams ir uždaviniams“ pakeitimo“.  

5. SVARSTYTA. Dėl Šakių miesto vietos plėtros strategijos projekto atitikties regiono plėtros 

plano prioritetams, tikslams ir uždaviniams. 

Marijampolės regiono plėtros taryba 2016 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 51/8S-9 „Dėl Šakių 

miesto vietos plėtros strategijos projekto atitikties regiono plėtros plano prioritetams, tikslams ir 

uždaviniams“ (toliau – Sprendimas) patvirtino išvadą, kuria buvo konstatuota Šakių miesto vietos 

plėtros strategijos projekto atitiktis Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams 

prioritetams, tikslams ir uždaviniams. 

Į Marijampolės regiono plėtros tarybą 2017 m. spalio 9 d. raštu Nr. S-3 (toliau – Raštas) 

kreipėsi Šakių miesto vietos veiklos grupė. Raštu informuojama, kad Marijampolės regiono plėtros 

tarybai pateiktas Šakių miesto vietos plėtros strategijos projektas buvo patikslintas (patikslinta tikslo 

formuluotė, nurodomas kiekvieno uždavinio vienas konkretus rezultatas, pateiktas detalus lėšų 

poreikio pagrindimas veiksmams įgyvendinti, patikslintas finansinis planas išskaidant paramos lėšas į 

ES ir VB, patikslintos 1.1.1. ir 1.2.2. veiksmų formuluotės nurodant tikslines grupes ir detalizuojant 

turinį).  

Pagal Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių 27 punkto reikalavimus, vietos plėtros 

strategija keičiama ta pačia tvarka, kaip ir tvirtinama, todėl reikalinga patikslinti Marijampolės regiono 

plėtros tarybos išvadas dėl vietos plėtros strategijų atitikties regiono plėtros plano prioritetams ir 

tikslams. 

Atsižvelgiant į tai, teikiamas svarstyti Sprendimo pakeitimo projektas, kuriuo išvada dėl vietos 

plėtros strategijų atitikties regiono plėtros plano prioritetams ir tikslams išdėstoma nauja redakcija 

pagal atliktus Šakių miesto vietos plėtros strategijos projekto patikslinimus. 

Sprendimo projektui pritarė 9 iš 12 rašytinėje procedūroje dalyvavusių Tarybos narių.  

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-45 ,,Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 

m. vasario 11 d. sprendimo Nr. 51/8S-9 „Dėl Šakių miesto vietos plėtros strategijos projekto atitikties 

regiono plėtros plano prioritetams, tikslams ir uždaviniams“ pakeitimo“. 

6. SVARSTYTA. Dėl Vilkaviškio miesto vietos plėtros strategijos projekto atitikties regiono 

plėtros plano prioritetams, tikslams ir uždaviniams. 

Marijampolės regiono plėtros taryba 2016 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 51/8S-10 „Dėl 

Vilkaviškio miesto vietos plėtros strategijos projekto atitikties regiono plėtros plano prioritetams, 

tikslams ir uždaviniams“ (toliau – Sprendimas) patvirtino išvadą, kuria buvo konstatuota Vilkaviškio 
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miesto vietos plėtros strategijos projekto atitiktis Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 

metams prioritetams, tikslams ir uždaviniams. 

Į Marijampolės regiono plėtros tarybą 2017 m. spalio 2 d. raštu Nr. I-1 (toliau – Raštas) 

kreipėsi Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė. Raštu informuojama, kad Marijampolės regiono 

plėtros tarybai pateiktas Vilkaviškio miesto vietos plėtros strategijos projektas buvo patikslintas 

atsižvelgiant į Jungtinio vietos plėtros strategijų atrankos komiteto bei Vidaus reikalų ministerijos 

rekomendacijas (patikslinant rodiklius bei rezultatus, sumažinant finansavimą veiksmams, tikslinant 

finansinį planą, papildant strategiją 8 skyriumi „Lėšų poreikio suplanuotiems veiksmams įgyvendinti 

pagrindimas“, įvardinant tikslines grupes, tikslinant veiksmų formuluotes).  

Pagal Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių 27 punkto reikalavimus, vietos plėtros 

strategija keičiama ta pačia tvarka, kaip ir tvirtinama, todėl reikalinga patikslinti Marijampolės regiono 

plėtros tarybos išvadas dėl vietos plėtros strategijų atitikties regiono plėtros plano prioritetams ir 

tikslams. 

Atsižvelgiant į tai, teikiamas svarstyti Sprendimo pakeitimo projektas, kuriuo išvada dėl vietos 

plėtros strategijų atitikties regiono plėtros plano prioritetams ir tikslams išdėstoma nauja redakcija 

pagal atliktus Vilkaviškio miesto vietos plėtros strategijos projekto patikslinimus. 

Sprendimo projektui pritarė 9 iš 12 rašytinėje procedūroje dalyvavusių Tarybos narių.  

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-46 ,,Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 

m. vasario 11 d. sprendimo Nr. 51/8S-10 „Dėl Vilkaviškio miesto vietos plėtros strategijos projekto 

atitikties regiono plėtros plano prioritetams, tikslams ir uždaviniams“ pakeitimo“.  

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

programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-

511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 pakeitimo projekto 

derinimo. 

2017 m. spalio 13 d. Marijampolės regiono plėtros tarybos nariams buvo pateiktas derinti 

Susisiekimo ministerijos parengtas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ priemonės Nr. 

06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 pakeitimo 

projektas (toliau – Aprašo projektas). 

Iki nurodyto termino pateikti pastabas (2017 m. spalio 18 d.) jas pateikė Šakių rajono 

savivaldybės administracija. Šakių rajono savivaldybės administracija, apsvarsčiusi 2014–2020 metų 

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

tinklų infrastruktūros plėtra“ Nr. 06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“ projektų 

finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektą, siūlo pakeisti Aprašo 28.2.  punktą, išdėstant jį taip: 

Pareiškėjas turi būti iš anksto prieš viešąjį pirkimą suderinęs su įgyvendinančiąja institucija viešųjų 

pirkimų plano dokumentus.  

Šakių rajono savivaldybės administracijos teigimu, nuostata, jog privalo būti įvykdytos bent 

vienos Aprašo 12 punkte nurodytos veiklos viešųjų pirkimų procedūros prieštarauja biudžeto sandaros 

įstatymui, kadangi reikalaujama vykdyti pirkimus neturint nei patvirtinto biudžeto, nei sutarties dėl 

paramos planuojamam projektui įgyvendinti, nei kitų perkamų paslaugų ar darbų finansavimo šaltinių. 

Atsižvelgiant į tai, buvo prašoma Marijampolės regiono plėtros tarybos narių išreikšti savo 

nuomonę dėl Susisiekimo ministerijos parengto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 

regioninės priemonės Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ projektų finansavimo sąlygų 

aprašo pakeitimo projekto derinimo.  

9 tarybos nariai „pritarė“ pateiktam pasiūlymui, 0 – „nepritarė“. Pastabai pritarta. 
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