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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 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 10.1.3-

ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ iš ES struktūrinių fondų 

lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, ,,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“ ir ,,Dėl Marijampolės regiono plėtros 

plano 2014–2020 metams 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 sekretoriato funkcijas atliekantis 

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės apskrities skyrius (toliau – 

Sekretoriatas). Sekretoriatas 2017 m. lapkričio 10 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. lapkričio 10 d., pabaiga – 2017 m. lapkričio 16 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 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 

10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ iš ES 

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

2. 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. 

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

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

priemonės Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ iš 

ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo.  

Sekretoriatas 2016 m. rugpjūčio 2 d. raštu Nr. 51/8D-119 Marijampolės regiono savivaldybių 

administracijoms išsiuntė kvietimą teikti projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo pagal 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės 

poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.3-ESFA-R-920 priemonę „Paslaugų ir asmenų 

aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ (toliau – Priemonė). Galutinė projektinių pasiūlymų 

pateikimo data – 2017 m. spalio 2 d. Buvo pateiktas Marijampolės savivaldybės administracija projektas 

,,Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Marijampolės savivaldybėje“ (toliau – Projektas) dėl 

regiono projektų įgyvendinimo pagal Priemonę. 

 
 



2 

 

Sekretoriatas, vadovaudamasis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų 

regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 7 punktu ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos įgyvendinimo administravimo Regioninės plėtros departamente prie Vidaus reikalų 

ministerijos vidaus procedūrų aprašu, atliko pateikto Projekto vertinimą, patvirtino jo vertinimo išvadą. 

Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, buvo parengtas sprendimo projektas „Dėl 2014–2020 

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius 

atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonės 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų 

aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-47 ,,Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis 

valdymas“ priemonės 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas 

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

sąrašo patvirtinimo“.  

2 SVARSTYTA. 2. 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. 

Marijampolės regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) 2017 m. rugsėjo 13 d. 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 – Projektų sąrašas). Iš viso į patvirtintą 

Projektų sąrašą įtraukti 4 regioniniai 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“, Kazlų Rūdos 

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

modernizavimas“ ir Marijampolės savivaldybės administracijos ,,Marijampolės vaikų lopšelio-darželio 

„Rasa“ modernizavimas“. 

Šakių rajono savivaldybės administracija 2017 m. lapkričio 6 d. raštu Nr. S-2490 (toliau – Raštas) 

kreipėsi į Marijampolės regiono plėtros tarybą, prašydama į Projektų  sąrašą įtraukto projekto „Modernių ir 

saugių erdvių kūrimas Šakių rajono ugdymo įstaigose“ (toliau – Projektas) paraiškos pateikimo terminą 

pakeisti iš 2017-10-31 į 2017-12-11. Termino nukėlimo priežastis grindžiama tuo, kad nespėjama parengti 

paraiškos pateikimui reikalingų dokumentų. 

Vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų 

atrankos tvarkos aprašo 19.2 ir 22.5 papunkčių nuostatomis ir atsižvelgiant į Rašte pateiktą prašymą, 

parengtas sprendimo projektas, kuriuo keičiamas Projektų sąrašas, perkeliant Projekto paraiškos pateikimo 

terminą iš 2017-10-31 į 2017-12-11. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-48 ,,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“. 

3 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“. Vadovaujantis Metodikos 8 punktu, 

MRPP dalyje „Priemonių planas“ turi būti nurodytos priemonės, kurioms įgyvendinti gali būti teikiama 

negrąžintina ES lėšų subsidija, įgyvendinant iš ES finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamą regiono 

projektą, įtrauktiną į siūlomų finansuoti regiono projektų sąrašą, arba iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai 

finansuojamą valstybės projektą, įgyvendinamą pagal integruotą teritorijos vystymo programą. 

Marijampolės savivaldybės administracija 2017 m. spalio 26 d. raštu Nr. SA-10527 (10.7.) kreipėsi 

prašydama Marijampolės regiono plėtros plane 2014–2020 metams (toliau – MRPP) 2 prioriteto 

„Ekonomikos skatinimas“ 2.02 tikslo „Didinti teritorinę sanglaudą regionuose“ 2.02.01 uždavinį 



3 

 

„Gyvenamosioms vietovėms (tikslinėms teritorijoms) būdingų problemų sprendimas, didinant 

konkurencingumą, ekonomikos augimą ir gyvenamosios vietos patrauklumą“ papildyti nauja priemone 

2.02.01.03 „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“ ir 

jos projektu „Inžinerinės infrastruktūros jungčių tarp Marijampolės LEZ ir Marijampolės miesto 

įrengimas“ (toliau – Projektas). Projektą numatoma dalinai finansuoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

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

skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 priemonės „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų 

vystymo programų tikslinėse teritorijose“ lėšomis.  

Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1V-991, 18.1 punkte yra nustatyta, kad „projektas turi atitikti 

atitinkamo regiono plėtros planą, patvirtintą regiono plėtros tarybos sprendimu“. Atsižvelgiant į tai, buvo 

parengtas MRPP pakeitimo projektas MRPP dalį „Priemonių planas“ papildant priemone 2.02.01.03 

„Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“ ir įtraukiant 1 

projektą 2.02.01.03.01 „Inžinerinės infrastruktūros jungčių tarp Marijampolės LEZ ir Marijampolės miesto 

įrengimas“.  

MRPP pakeitimo projektas 2017 m. spalio 31 d. raštu Nr. 51/8D-297 buvo pateiktas derinti Vidaus 

reikalų ministerijai, kuri 2017 m. lapkričio 6 d. raštu Nr. 22D-1379 „Dėl Marijampolės regiono plėtros 

plano 2014–2020 metams pakeitimo“ pritarė MRPP pakeitimo projektui. 

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją 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“.  

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-49 ,,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“.  

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                Metas Ražinskas 

 

 

              Posėdžio sekretorė                                                                                     Ingrida Švabauskienė 


