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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, 39.1 ir 42 punktais, Marijampolės regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) pirmininko 

pavaduotojas Bernardinas Petras Vainius priėmė sprendimą klausimus ,,Dėl 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo 

gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ 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 Tarybos posėdį rašytinės procedūros tvarka. 

Tarybos posėdį rašytinės procedūros tvarka, vadovaudamasis Reglamento 43-48 punktais, 

vykdė Tarybos sekretoriato funkcijas atliekantis Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos Marijampolės apskrities skyrius (toliau – Sekretoriatas). Sekretoriatas 2018 m. kovo 22 d. 

el. paštu Tarybos nariams išsiuntė rašytinės procedūros darbotvarkę, aiškinamuosius raštus, sprendimų 

projektus, Tarybos nario balsavimo lapą. 

Rašytinės procedūros pradžia – 2018 m. kovo 22 d., pabaiga – 2018 m. kovo 28 d. 

Rašytinėje procedūroje dalyvavo (balsavimo lapai pridedami):  

Tarybos pirmininkas – Metas Ražinskas; 

Tarybos nariai: Kęstutis Bagdanavičius, Povilas Isoda, Valdas Kamaitis, Vytautas Kanevičius, 

Justinas Kazla, Algirdas Neiberka, Edgaras Pilypaitis, Vincas Plikaitis, Bernardinas Petras Vainius.  

RAŠYTINĖS PROCEDŪROS DARBOTVARKĖ: 

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

08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ 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. 

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 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos priemonės Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ iš ES 

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

Tarybos 2017 m. balandžio 13 d. sprendimu Nr. 51/8S-9 „Dėl 2014–2020 metų Europos 

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

skurdu“ priemonės 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ iš ES 

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

buvo patvirtintas Marijampolės regiono projektų sąrašas Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-41 (toliau – 

Sąrašas), į kurį buvo įtraukti 2 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos pateikti projektai, 2017 

m. liepos 14 d. sprendimu Nr. 51/8S-24 Sąrašas buvo papildytas dar vienu Vilkaviškio rajono 

savivaldybės projektu, 2017 m. gruodžio 6 d. sprendimu Nr. 51/8S-50 į Sąrašą buvo įtraukti 3 Šakių 

rajono savivaldybės administracijos projektai. 
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Šakių rajono savivaldybės administracija (toliau – Pareiškėjas) 2018 m. kovo 22 d. raštu Nr. S-

681 (toliau – Raštas) kreipėsi į Tarybą, informuodama, kad 2018 m. kovo 15 d. buvo gautos Centrinės 

projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) pastabos dėl projekto „Lukšių gyvenamosios vietovės 

atnaujinimas“ (toliau – Projektas) paraiškos vertinimo. Atsižvelgęs į pastabas Pareiškėjas 2018 m. 

kovo 16 d. kreipėsi į CPVA, prašydamas nevertinti Projekto paraiškos ir leisti patikslinti ją pagal 

gautas pastabas. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Pareiškėjas prašo Tarybos išbraukti Projektą iš Sąrašo, 

sudarant galimybę teikti pakoreguotą projektinį pasiūlymą pagal CPVA pateiktas pastabas. 

Vadovaujantis iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų 

projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 19.1 ir 22.8 papunkčių nuostatomis ir 

atsižvelgiant į Rašte pateiktą informaciją, buvo parengtas sprendimo projektas „Dėl Marijampolės 

regiono plėtros tarybos 2017 m. balandžio 13 d. sprendimo Nr. 51/8S-9 „Dėl 2014–2020 metų Europos 

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

skurdu“ priemonės 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ iš ES 

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

pakeitimo“. 

Sprendimo projektui pritarė 10 rašytinėje procedūroje dalyvavusių Tarybos narių.  

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-11 ,,Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2017 

m. balandžio 13 d. sprendimo Nr. 51/8S-9 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės 08.2.1-

CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ 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. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

Taryba 2016 m. lapkričio 16 d. sprendimu Nr. 51/8S-34 patvirtino, o 2016 m. gruodžio 20 d. 

sprendimu Nr. 51/8S-43 papildė 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 iš viso įtraukti 7 Marijampolės regiono projektai.  

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. ir 28.3. papunkčiuose yra 

nustatyti 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“ ir „Jeigu įgyvendinant projektą planuojama pasirašyti 

kelias Aprašo 12 punkte nurodytų veiklų viešųjų pirkimų sutartis, pareiškėjas turi užtikrinti 

nepertraukiamą projekto įgyvendinimo eigą: pirmoji viešųjų pirkimų rangos darbų sutartis turi būti 

suderinta su įgyvendinančiąja institucija ir sudaryta iki paraiškos pateikimo, o paskesnės rangos darbų 

viešųjų pirkimų sutarties sudarymo data negali būti vėlesnė nei prieš tai sudarytos viešųjų pirkimų 

sutarties rangos darbų atlikimo termino pabaigos data. Viešųjų pirkimų dokumentai prieš pirkimus turi 

būti suderinti su įgyvendinančiąja institucija“. 

Šakių rajono savivaldybės administracija (toliau – Pareiškėjas) 2018 m. kovo 20 d. raštu Nr. S-

649 (toliau – Raštas) kreipėsi į Tarybą, prašydama į Projektų sąrašą įtraukto projekto „Šakių miesto 

susisiekimo infrastruktūros modernizavimas“ (toliau – Projektas) paraiškos pateikimo terminą pakeisti 

iš 2018-03-29 į 2018-09-14. Pareiškėjas Rašte nurodo, kad šiuo metu intensyviai atliekami objektų 

projektavimo darbai, po to bus vykdomas viešųjų pirkimų dokumentų derinimas ir organizuojamos 

susijusių inžinerinių paslaugų bei rangos darbų viešųjų pirkimų procedūros. Tačiau iki Projekto 

paraiškos pateikimo termino, t. y. 2018 m. kovo 29 dienos, minėtų veiklų atlikti nebus įmanoma. 

Todėl, atsižvelgiant į realias reikalingo laiko sąnaudas, prašoma Projekto paraiškos pateikimo datą 

pakeisti iš 2018-03-29 į 2018-09-14. Projekto paraiškos pateikimo terminas nukeliamas antrą kartą 

(pradinė Projekto paraiškos pateikimo data – 2017-09-30, bendra termino pratęsimų trukmė – 12 

mėnesių). 
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Kalvarijos savivaldybės administracija (toliau – Pareiškėjas) 2018 m. kovo 21 d. raštu Nr. IS-

490-(4.16-01) (toliau – Raštas) kreipėsi į Tarybą, informuodama, kad projekto „Kalvarijos miesto 

Laisvės gatvės rekonstrukcija“ (toliau – Projektas) rangos darbų viešųjų pirkimų dokumentai buvo 

suderinti su įgyvendinančiąja institucija ir įvykdytos viešųjų pirkimų procedūros. Kadangi rangovas iki 

2017 m. rugpjūčio 25 d. neatvyko pasirašyti sutarties, sekančio tiekėjo pasiūlyta kaina viršijo 

numatytas šiam pirkimui lėšas, buvo nutrauktos pirkimo procedūros ir įgyvendinančiajai institucijai 

turėjome teikti pirkimo dokumentus derinimui iš naujo, nes nuo 2017 m. liepos 1 d. pasikeitė Viešųjų 

pirkimų įstatymas. 2017 m. lapkričio 6 d., gavus pritarimą iš įgyvendinančiosios institucijos dėl 

pirkimo dokumentų, buvo toliau vykdomos pirkimų procedūros. Tiekėjams pasiūlius per dideles, 

perkančiajai organizacijai nepriimtinas kainas, pirkimo procedūros buvo nutrauktos ir vykdytos 

derybos. Derybų metu nepavyko nusiderėti iki suplanuotų šiam pirkimui lėšų, tuomet, atlikus pirmo, 

antro konkurso analizę, buvo padidintos pirkimui lėšos ir 2018 m. vasario 7 d. paskelbtas naujas 

konkursas. Šiuo metu vyksta pirkimo vertinimo procedūros. Pareiškėjas Rašte nurodo, kad Projekto 

paraiška įgyvendinančiajai institucijai nebus pateikta 2018-03-31 (pradinė Projekto paraiškos 

pateikimo data – 2017-03-31).  

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 22.5 papunkčiu, projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai 

institucijai terminas negali būti pratęstas daugiau nei 12 mėnesių. Vadovaujantis Tvarkos aprašo 19.1 

ir 20.8 papunkčiais, jei projekto paraiška įgyvendinančiajai institucijai nepateikiama per 12 mėnesių, 

projektas išbraukiamas iš regiono projektų sąrašo.  

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus dėl regiono projekto įgyvendinimo pagal priemonę 

06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ galioja iki 2018 m. rugsėjo 1 d.    

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 19.1, 19.2, 20.8 ir 22.5 papunkčių nuostatomis ir atsižvelgiant į 

Raštuose pateiktus prašymus, parengtas sprendimo projektas, kuriuo keičiamas Projektų sąrašas, 

perkeliant projekto „Šakių miesto susisiekimo infrastruktūros modernizavimas“ paraiškos pateikimo 

terminą iš 2018-03-29 į 2018-09-14 ir išbraukiant projektą „Kalvarijos miesto Laisvės gatvės 

rekonstrukcija“.  

Sprendimo projektui pritarė 10 rašytinėje procedūroje dalyvavusių Tarybos narių.  

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-12 ,,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                                                                                           Agnė Norutė 


