
 

 

 

 

REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ 

MINISTERIJOS MARIJAMPOLĖS APSKRITIES SKYRIUS 

 

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 48-OJO POSĖDŽIO, 

ORGANIZUOJAMO RAŠYTINĖS PROCEDŪROS TVARKA, PROTOKOLAS 

 

2018 m. gegužės 22 d. Nr. 51/8P-6 

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 (toliau – Taryba) pirmininkas 

Metas Ražinskas 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. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ 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. gegužės 16 

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

sprendimų projektus, Tarybos nario balsavimo lapą. 

Rašytinės procedūros pradžia – 2018 m. gegužės 16 d., pabaiga – 2018 m. gegužės 22 d. 

Rašytinėje procedūroje dalyvavo (balsavimo lapai pridedami):  

Tarybos pirmininkas – Metas Ražinskas; 

Tarybos nariai: Kęstutis Bagdanavičius, Povilas Isoda, Irena Lunskienė, Valdas Kamaitis, 

Vytautas Kanevičius, Algirdas Neiberka, Edgaras Pilypaitis, Vincas Plikaitis, Bernardinas Petras 

Vainius, Vidas Juozas Šalaševičius.  

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. 

05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ 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. 

Taryba 2017 m. balandžio 13 d. sprendimu Nr. 51/8S-9 patvirtino 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“ (toliau – 

Priemonė) iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų 

sąrašą Nr.08.2.1-CPVA-R-908-41 (toliau –  Projektų sąrašas), į kurį buvo įtraukti 2 Vilkaviškio rajono 

savivaldybės administracijos pateikti projektai. Tarybos 2017 m. liepos 14 d. sprendimu Nr. 51/8S-24 

Projektų sąrašas buvo papildytas dar vienu Vilkaviškio rajono savivaldybės projektu, 2017 m. 

gruodžio 6 d. sprendimu Nr. 51/8S-50 į Projektų sąrašą buvo įtraukti 3 Šakių rajono savivaldybės 

administracijos projektai.  
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Šakių rajono savivaldybės administracijai (toliau – Pareiškėjas) atsiėmus projekto „Lukšių 

gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ (toliau – Projektas) paraišką ir siekiant Projektą pakoreguoti 

pagal Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) pastabas, Pareiškėjo prašymu Projektas 

Tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 51/8S-11 buvo išbrauktas iš Projektų sąrašo.  

Vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų 

projektų atrankos tvarkos aprašo 21 punktu ir gavus Vidaus reikalų ministerijos 2018 m. balandžio 4 d. 

raštu Nr. 1D-1785 pateiktą sutikimą skelbti papildomą kvietimą, Regioninės plėtros departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės apskrities skyrius 2018 m. balandžio 4 d. paskelbė 

papildomą kvietimą teikti projektinius pasiūlymus pagal Priemonę. 

Pareiškėjas pateikė pakeistą projekto „Lukšių gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ projektinį 

pasiūlymą bei investicijų projektą. Atliktas pakeisto Projekto projektinio pasiūlymo bei investicijų 

projekto vertinimas, projektinis pasiūlymas atitinka visus projektinio pasiūlymo vertinimo išvados 2 

punkte nustatytus reikalavimus ir gali būti įtraukiamas į Projektų sąrašą. 

Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 51 punktu, regiono projektų 

sąraše nustatomas kiekvieno projekto paraiškos pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 30 

dienų nuo regiono projektų sąrašo patvirtinimo dienos, išskyrus atvejus, kai, Regioninės plėtros 

departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos suderinus su savivaldybės vykdomąja institucija ir 

pareiškėjui sutikus, tinkamai parengta paraiška gali būti pateikta per trumpesnį laikotarpį. Projekto 

„Lukšių gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ paraiškos pateikimo terminas yra 2018 m. gegužės 31 d. 

Pareiškėjas 2018 m. gegužės 15 d. raštu Nr. S-999 „Dėl paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai 

institucijai“ patvirtino, kad tinkamai parengta paraiška bus pateikta įgyvendinančiajai institucijai – 

CPVA 2018 m. gegužės 31 d.  

Šakių rajono savivaldybės administracija (toliau – Pareiškėjas) 2018 m. gegužės 16 d. raštu Nr. 

S-1012 (toliau – Raštas) kreipėsi į Tarybą, prašydama į Projektų sąrašą įtraukto projekto „Kudirkos 

Naumiesčio gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ (toliau – Projektas) paraiškos pateikimo terminą 

nukelti į 2018-05-31 (Projekto paraiškos pateikimo terminas nukeliamas pirmą kartą, pradinė Projekto 

paraiškos pateikimo data – 2018-03-31). Rašte nurodoma, kad 2018 m. balandžio 20 d. per Duomenų 

mainų sistemą (toliau – DMS) Pareiškėjui gavus iš CPVA pastabas „Dėl apraše nustatytų parengtumo 

reikalavimų“, buvo paprašyta Projekto paraiškos, pateiktos 2018 m. kovo 30 d. per DMS, nevertinti. 

Šiuo metu pagal gautas pastabas paraiška yra tikslinama, rengiami pateikimui reikalingi dokumentai. 

Atsižvelgianti į tai, kas aukščiau išdėstyta, ir vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 13 punkto, 19.2, 22.5 ir 

22.8 papunkčių nuostatomis 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 11 rašytinėje procedūroje dalyvavusių Tarybos narių.  

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-18 ,,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. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ iš ES struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

Taryba 2016 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. 51/8S-27 patvirtino 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus 

naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio 

apsauga“ (toliau – Priemonė) iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės 

regiono projektų sąrašą Nr. 05.5.1-APVA-R-019-41 (toliau – Projektų sąrašas). 

Vadovaujantis Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašu, kuriame buvo nustatyta, kad 

projektų sąrašai sudaromi dviem etapais, Projektų sąrašas buvo sudarytas ne visam Marijampolės 

regiono limitui. Į Projektų sąrašą buvo įtraukti 5 Marijampolės regiono projektai. 
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Atsižvelgiant į tai, kad Projektų sąrašas buvo sudarytas ne visam regiono ES lėšų limitui pagal 

Priemonę, Sekretoriatas 2017 m. balandžio 7 d. atnaujino kvietimą teikti projektinius pasiūlymus. Iš 

viso buvo gauti 3 projektiniai pasiūlymai, vienas iš jų buvo baigtas vertinti 2018 m. balandžio mėn. ir į 

Projektų sąrašą įtrauktas 2018 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimu Nr. 51/8S-14, 2 projektiniai 

pasiūlymai baigti vertinti 2018 m. gegužės mėn. Tai – Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos 

projekto ,,Gamtinio karkaso teritorijose kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas 

Kazlų Rūdos savivaldybėje“ ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos projekto 

,,Kraštovaizdžio apsaugos priemonių įgyvendinimas Vilkaviškio rajone“ projektiniai pasiūlymai. Šie 

Projektiniai pasiūlymai atitinka visus projektinio pasiūlymo vertinimo išvados 2 punkte nustatytus 

reikalavimus ir gali būti įtraukiami į regiono projektų sąrašą.  

Vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų 

projektų atrankos tvarkos aprašo 13 ir 14 punktais, siūloma juos įtraukti į Projektų sąrašą. 

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

Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. 51/8S-27 „Dėl 2014–2020 

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos 

išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės 05.5.1-APVA-R-019 

„Kraštovaizdžio apsauga“ 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-19 ,,Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 

m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. 51/8S-27 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas 

prie klimato kaitos“ priemonės 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ iš ES struktūrinių 

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

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                     Metas Ražinskas 

 

 

              Posėdžio sekretorė                                                                                       Kristina Jakavonienė 


