
 

 

 

 

REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ 
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MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 43-OJO POSĖDŽIO, 

ORGANIZUOJAMO RAŠYTINĖS PROCEDŪROS TVARKA, PROTOKOLAS 

 

2018 m. sausio 29 d.   Nr. 51/8P-1 

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, 39.1 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. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ 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. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ 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 2018 m. sausio 19 d. el. paštu Marijampolės regiono 

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

projektus, Marijampolės regiono plėtros tarybos nario balsavimo lapą. 

Rašytinės procedūros pradžia – 2018 m. sausio 19 d., pabaiga – 2018 m. sausio 25 d. 

Rašytinėje procedūroje dalyvavo (balsavimo lapai pridedami):  

Regiono plėtros tarybos pirmininkas – Metas Ražinskas; 

Regiono plėtros tarybos nariai: Vytautas Kanevičius, Irena Lunskienė, Povilas Isoda, Vidas 

Juozas Šalaševičius, Valdas Kamaitis, Algirdas Neiberka, Kęstutis Bagdanavičius, Vincas Plikaitis, 

Bernardinas Petras Vainius, Edgaras Pilypaitis. 

RAŠYTINĖS PROCEDŪROS DARBOTVARKĖ: 

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

08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ 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. 

07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ 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. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ iš 

ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo 

patvirtinimo. 

Sekretoriatas 2017 m. rugpjūčio 4 d. raštu Nr. 51/8D-227 Marijampolės regiono savivaldybių 

administracijoms išsiuntė kvietimą teikti projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo 

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

„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.4.2-ESFA-R-630 priemonę „Sveikos 
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gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ (toliau – Priemonė). Galutinė projektinių pasiūlymų 

pateikimo data – 2017 m. gruodžio 12 d. Buvo pateikti 3 projektiniai pasiūlymai dėl regiono projektų 

įgyvendinimo (toliau – Projektinis pasiūlymas) pagal Priemonę. 

Sekretoriatas, vadovaudamasis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai 

finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtinto Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893, 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 – 

Vidaus procedūrų aprašas), patvirtintu Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos direktorės 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 51V-3, atliko pateiktų Projektinių pasiūlymų 

vertinimą, patvirtino jų vertinimo išvadas.  

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 11 punktu, regionų projektų sąrašų projektai turi būti sudaromi 

atsižvelgiant į projektų finansavimo sąlygų apraše suplanuotas ES struktūrinių fondų lėšas, dėl kurių 

kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys ir kurios kasmet turi būti pripažintos deklaruotinomis 

Europos Komisijai ir projektų finansavimo sąlygų apraše regionams nustatytas siektinas tarpines ir 

galutines stebėsenos rodiklių reikšmes. Šiam reikalavimui įvertinti užpildytas Regiono plėtros tarybos 

sprendimų priėmimui dėl regiono projektų sąrašų sudarymo keliamų reikalavimų tenkinimo 

vertinimas, parengtas vadovaujantis Vidaus procedūrų aprašo 34.2 papunkčiu (pateiktas kartu su 

aiškinamuoju raštu ir sprendimo projektu). 

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

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

didinimas ir kova su skurdu“ priemonės 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas 

regioniniu lygiu“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono 

projektų sąrašo patvirtinimo“. 

Sprendimo projektui pritarė 11 rašytinėje procedūroje dalyvavusių Tarybos narių.  

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-1 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 

priemonės 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ iš ES struktūrinių 

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

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. 

Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. sausio 20 d. 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 1 projektinis pasiūlymas (jo vertinimas 2016 m. sausio 

mėnesį buvo užbaigtas, projektas 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. 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“ pakeitimo“ 

Projektų sąrašas buvo papildytas dar 3 projektais. 

Vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 1V-841 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 
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sutikimas planuojamai vykdyti veiklai. Teisė valdyti ir naudoti žemės sklypą / sutikimas turi galioti ne 

trumpiau nei penkerius metus nuo projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos“.  

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija 2018 m. sausio 17 d. raštu Nr. (07)(2.14) SD-

165 (toliau – Raštas) kreipėsi, prašydama nukelti projekto „Vilkaviškio miesto rekreacinės teritorijos 

prie Šeimenos upės sukūrimas ir kompleksiškas prieigų sutvarkymas“ paraiškos pateikimo 

įgyvendinančiajai institucijai terminą iš 2018-01-31 į 2018-03-30, kadangi iki planuoto paraiškos 

pateikimo termino nespėja įvykdyti Aprašo 25.2.1. papunktyje nustatytų reikalavimų.  

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

pateiktą prašymą, parengtas sprendimo projektas, kuriuo keičiamas Projektų sąrašas, perkeliant 

projekto „Vilkaviškio miesto rekreacinės teritorijos prie Šeimenos upės sukūrimas ir kompleksiškas 

prieigų sutvarkymas“ paraiškos pateikimo terminą iš 2018-01-31 į 2018-03-30 (pirminė paraiškos 

pateikimo data Projektų sąraše buvo numatyta 2017-12-30). 

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 11 punktu, regionų projektų sąrašų projektai turi būti sudaromi 

atsižvelgiant į projektų finansavimo sąlygų apraše suplanuotas ES struktūrinių fondų lėšas, dėl kurių 

kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys ir kurios kasmet turi būti pripažintos deklaruotinomis 

Europos Komisijai ir projektų finansavimo sąlygų apraše regionams nustatytas siektinas tarpines ir 

galutines stebėsenos rodiklių reikšmes. Šiam reikalavimui įvertinti užpildytas Regiono plėtros tarybos 

sprendimų priėmimui dėl regiono projektų sąrašų sudarymo keliamų reikalavimų tenkinimo 

vertinimas, parengtas vadovaujantis Procedūrų aprašo 34.2 papunkčiu (pateiktas kartu su aiškinamuoju 

raštu ir sprendimo projektu). 

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

Sprendimo projektui pritarė 11 rašytinėje procedūroje dalyvavusių Tarybos narių.  

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-2 ,,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“. 

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 8.2 papunkčiu, į MRPP dalį „Priemonių planas“ įtraukti projektai, 

finansuojami iš valstybės biudžeto ir (ar) ES finansinės paramos ar kitų finansavimo šaltinių lėšų 

bendrai finansuojami valstybės projektai, iš valstybės biudžeto ir (ar) iš ES finansinės paramos lėšų 

bendrai finansuojami regiono projektai, įtrauktini į siūlomų finansuoti regiono projektų sąrašus, ar 

projektai atrinkti kitu atrankos būdu. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Pareiškėjas) 2017 m. spalio 9 d. raštu 

Nr. (07)(7.6) SD 2214 (toliau – Raštas) kreipėsi prašydama Pareiškėjo įgyvendinamo projekto Nr. 

2.01.03.04.03 ,,Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių likvidavimas Vilkaviškio rajono 

savivaldybėje“ (toliau – Projektas) sutaupytas lėšas, kurios sudaro 557 732,00 Eur., leisti panaudoti 

įgyvendinant projektą ,,Kraštovaizdžio apsaugos priemonių įgyvendinimas Vilkaviškio rajone“. Rašte 

teigiama, kad Projekto vertė sumažėjo dėl rangos darbų viešųjų pirkimų metu sumažėjusios faktinės 

rangos darbų kainos. 

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija (toliau – Pareiškėjas) 2017 m. gruodžio 12 d. raštu 

Nr. SD-3701 (6.1.) (toliau – Raštas) informavo, kad Pareiškėjas vietoje dviejų projektų ,,Gamtinio 

karkaso teritorijose kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Kazlų Rūdos 

savivaldybėje“ ir ,,Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas“ planuoja 
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įgyvendinti vieną projektą ,,Gamtinio karkaso teritorijose kraštovaizdžio formavimas, ekologinės 

būklės gerinimas, teritorijų planavimo dokumentų rengimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“.  

MRPP pakeitimo projektas 2017 m. gruodžio 21 d. raštu Nr. 51/8D-336 buvo pateiktas derinti 

Aplinkos ministerijai, kuri 2018 m. sausio 10 d. elektroniniu paštu pritarė MRPP pakeitimo projektui.  

Sveikatos apsaugos ministro 2017 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-1237 buvo patvirtintas 

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

įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 „Priemonių, 

gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems 

asmenims, įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas. Atsižvelgiant į tai, buvo parengtas 

MRPP papildymo projektas MRPP dalį „Priemonių planas“ papildant priemone 1.03.02.04. 

„Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze 

sergantiems asmenims, įgyvendinimas“ ir įtraukiant 5 projektus. MRPP papildymo projektas 2017 m. 

gruodžio 29 d raštu Nr. 51/8D-342 buvo pateiktas derinti Sveikatos apsaugos ministerijai. 2017 m. 

sausio 16 d. raštu Nr. (11.1.3-20) 10-434 „Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams 

papildymo projekto derinimo“ Sveikatos apsaugos ministerija pritarė MRPP pakeitimo projektui su 

sąlyga, kad bus pakoreguota nurodyta visa projektams skirta finansavimo suma. MRPP pakeitimo 

projektas buvo patikslintas pagal pateiktas pastabas. 

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“. 

Sprendimo projektui pritarė 11 rašytinėje procedūroje dalyvavusių Tarybos narių.  

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-3 ,,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                                                                                     Kristina Jakavonienė 


