
 

 

 

 

REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ 
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MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 42-OJO POSĖDŽIO, 

ORGANIZUOJAMO RAŠYTINĖS PROCEDŪROS TVARKA, PROTOKOLAS 

 

2017 m. gruodžio 27 d.   Nr. 51/8P-21  

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. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros 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. 07.1.1-

CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ 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 sekretoriato funkcijas 

atliekantis Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės apskrities 

skyrius (toliau – Sekretoriatas). Sekretoriatas 2017 m. gruodžio 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. gruodžio 18 d., pabaiga – 2017 m. gruodžio 22 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, 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. 

08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

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

07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ 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. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ iš ES 

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

Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. 51/8S-31 „Dėl 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės 

įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų 

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

projektų sąrašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas Marijampolės regiono projektų sąrašas Nr. 08.1.1-

CPVA-R-407-41 (toliau – Projektų sąrašas), į kurį buvo įtraukti 3 projektai: ,,Socialinių paslaugų 

infrastruktūros plėtra Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ (pareiškėjas – Gudkaimio kaimo 

bendruomenė), ,,Globos namų įkūrimas Voniškiuose“ (pareiškėjas – Voniškių kaimo bendruomenės 
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centras) ir ,,Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Kazlų Rūdoje“ (pareiškėjas – VšĮ Kazlų Rūdos 

socialinės paramos centras). 2016 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 51/8S-44 „Dėl Marijampolės 

regiono plėtros tarybos 2016 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. 51/8S-31 „Dėl 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su 

skurdu“ priemonės 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ iš ES struktūrinių 

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

Projektų sąrašas buvo papildytas Marijampolės savivaldybės administracijos projektu ,,Socialinių 

paslaugų infrastruktūros plėtra Marijampolės savivaldybėje“. 

2017 m. rugpjūčio 8 d. raštu Nr. S-1816 (toliau – Raštas) į Marijampolės regiono plėtros tarybą 

kreipėsi Šakių rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė), informuodama, kad 

Asociacija Voniškių kaimo bendruomenės centras projekto vertinimo metu atsiėmė projektinio 

pasiūlymo „Globos namų įkūrimas Voniškiuose“ paraišką ir projekto įgyvendinti neplanuoja. Rašte 

nurodoma, kad Savivaldybė gavusi Sekretoriato 2017 m. rugpjūčio 2 d. raštu Nr. 51/8D-225 siųstą 

atnaujintą kvietimą teikti projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo pagal Priemonę, 

numato organizuoti naują šios Priemonės projekto idėjų ir koncepcijų konkursą. 

Vadovaujantis iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų 

projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 19.2 ir 22.8 papunkčių nuostatomis ir 

atsižvelgiant į Rašte pateiktą informaciją, Marijampolės regiono plėtros tarybos 2017 m. rugsėjo 13 d. 

sprendimu Nr. 51/8S-34 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. spalio 19 d. sprendimo 

Nr. 51/8S-31 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 

prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės 08.1.1-CPVA-R-407 

„Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo pakeistas Projektų sąrašas, 

išbraukiant jame esantį projektą „Globos namų įkūrimas Voniškiuose“. 

2017 m. spalio 31 d. raštu Nr. S-2453 Šakių rajono savivaldybės administracija pateikė kitą 

projektinį pasiūlymą, kurio pareiškėjas – VšĮ „Namai visiems“, Projekto pavadinimas – „Socialinių 

paslaugų infrastruktūros plėtra Šakių rajone“. Sekretoriatas, vadovaudamasis 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 (toliau – Procedūrų aprašas), atliko šio projektinio pasiūlymo dėl regiono projektų 

įgyvendinimo vertinimą ir patvirtino jo vertinimo išvadą. 

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 13 punkto nuostatomis, parengtas sprendimo projektas „Dėl 

Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. 51/8S-31 „Dėl 2014–2020 

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties 

didinimas ir kova su skurdu“ priemonės 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros 

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

patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo keičiamas Projektų sąrašas, įtraukiant į jį projektą „Socialinių 

paslaugų infrastruktūros plėtra Šakių rajone“. 

Sprendimo projektui pritarė 10 iš 12 rašytinėje procedūroje dalyvavusių Tarybos narių.  

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-58 ,,Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 

m. spalio 19 d. sprendimo Nr. 51/8S-31 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės 08.1.1-

CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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

programos priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ iš ES struktūrinių fondų 

lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

2016 m. sausio 20 d. Marijampolės regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/8S-4 „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-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ 

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

patvirtinimo“ buvo patvirtintas Marijampolės regiono projektų sąrašas Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-41 

(toliau – Projektų sąrašas), į kurį buvo įtrauktas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos 

projektas ,,Vilkaviškio miesto centrinės J. Basanavičiaus aikštės ir jos prieigų sutvarkymas“, kurio 
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vertinimas 2016 m. sausio mėnesį buvo užbaigtas ir kuris atitiko visus keliamus reikalavimus. 2017 m. 

liepos 14 d. Marijampolės regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/8S-22 „Dėl Marijampolės regiono 

plėtros tarybos 2016 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. 51/8S-4 „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-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ iš ES Struktūrinių fondų 

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

Projektų sąrašas buvo papildytas dar 3 projektais: ,,Kompleksinis Kalvarijos miesto centrinės dalies 

sutvarkymas“ (pareiškėjas – Kalvarijos savivaldybės administracija), ,,Kompleksiškai sutvarkyti J. 

Basanavičiaus aikštės viešąsias erdves“ (pareiškėjas – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija) 

ir ,,Vilkaviškio miesto rekreacinės teritorijos prie Šeimenos upės sukūrimas ir kompleksiškas prieigų 

sutvarkymas“ (pareiškėjas – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija). 

Vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 3-140 (1.5 E) patvirtinto 2014–2020 

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

dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ 

projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 25.2.1. papunktyje yra nustatytas reikalavimas, 

kad iki paraiškos pateikimo „pareiškėjas (partneris) žemės sklypą, kuriame statomas statinys, turi 

valdyti nuosavybės teise arba valdyti ir naudoti kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais 

pagrindais (valdymo ir naudojimo sutartis turi būti įregistruota įstatymų nustatyta tvarka). Kai žemės 

sklypas nesuformuotas, turi būti gautas Nacionalines žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 

sutikimas planuojamai vykdyti veiklai. Teisė valdyti ir naudoti žemės sklypą / sutikimas turi galioti ne 

trumpiau nei penkerius metus nuo projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos“. Vadovaujantis Aprašo 

44.9 papunkčiu, pareiškėjas kartu su paraiška turi pateikti „statinio, kurį numatoma tvarkyti projekto 

lėšomis, nuosavybės arba kitą valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijas; statinio 

savininko, bendrasavininko sutikimo ar kitų statytojo teisei įgyvendinti reikalingų dokumentų kopijas“. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Pareiškėjas) 2017 m. gruodžio 14 d. 

raštu Nr. (07)(2.14) SD-2827 (toliau – Raštas) kreipėsi, prašydama nukelti Projekto „Vilkaviškio 

miesto rekreacinės teritorijos prie Šeimenos upės sukūrimas ir kompleksiškas prieigų sutvarkymas“ 

paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminą iš 2017-12-30 į 2018-01-31, kadangi iki 

planuoto paraiškos pateikimo termino nespėja įvykdyti Aprašo 25.2.1. papunktyje nustatytų 

reikalavimų. Taip pat Rašte nurodoma, kad dėl Aprašo 44.9. papunktyje nustatytų parengtumo 

reikalavimų nespėjama pateikti ir Projekto „Kompleksiškai sutvarkyti J. Basanavičiaus aikštės 

viešąsias erdves“ paraiškos, prašant paraiškos terminą nukelti iš 2017-12-29 į 2018-01-31. 

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 19.2 papunkčio nuostatomis ir atsižvelgiant į Rašte pateiktą 

prašymą, parengtas sprendimo projektas „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-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo keičiamas 

Projektų sąrašas, perkeliant projekto „Vilkaviškio miesto rekreacinės teritorijos prie Šeimenos upės 

sukūrimas ir kompleksiškas prieigų sutvarkymas“ paraiškos pateikimo terminą iš 2017-12-30 į 2018-

01-31, o Projekto „Kompleksiškai sutvarkyti J. Basanavičiaus aikštės viešąsias erdves“ iš 2017-12-29 į 

2018-01-31. 

Sprendimo projektui pritarė 10 iš 12 rašytinėje procedūroje dalyvavusių Tarybos narių.  

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-59 ,,Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 

m. sausio 20 d. sprendimo Nr. 51/8S-4 „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-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                     Metas Ražinskas 

 

 

              Posėdžio sekretorė                                                                                     Ingrida Švabauskienė 


