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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, 39.2 ir 42 

punktais Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas M. Ražinskas priėmė sprendimą klausimą „Dėl 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, 

gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 

05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ projektų finansavimo sąlygų 

aprašo Nr. 1 pakeitimo projekto derinimo“ 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 (toliau – Taryba) sekretoriato 

funkcijas atliekantis Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės 

apskrities skyrius (toliau – Sekretoriatas). Sekretoriatas 2018 m. gegužės 30 d el. paštu Marijampolės 

regiono plėtros tarybos nariams išsiuntė Rašytinės procedūros darbotvarkę, aiškinamąjį raštą, Marijampolės 

regiono plėtros tarybos nario balsavimo dėl pateikto derinti teisės akto projekto lapą. 

Rašytinės procedūros pradžia – 2018 m. gegužės 30 d., pabaiga – 2018 m. birželio 1 d. 

Rašytinėje procedūroje dalyvavo (balsavimo lapai pridedami):  

Regiono plėtros tarybos pirmininkas Metas Ražinskas. 

Regiono plėtros tarybos nariai: Kęstutis Bagdanavičius, Valdas Kamaitis, Vytautas Kanevičius, 

Justinas Kazla, Irena Lunskienė, Algirdas Neiberka, Vincas Plikaitis, Vidas Juozas Šalaševičius, 

Bernardinas Petras Vainius. 

RAŠYTINĖS PROCEDŪROS DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo 

priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ projektų 

finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 pakeitimo projekto derinimo. 

1. SVARSTYTA. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 

prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 

įgyvendinimo priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ 

projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 pakeitimo projekto derinimo. 

2018 m. gegužės 25 d. Marijampolės regiono plėtros tarybos nariams buvo pateiktas derinti 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos parengtas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

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

klimato kaitos“ regioninės priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo 

objektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 pakeitimo projektas. 

Iki nurodyto termino teikti pastabas (2018 m. gegužės 29 d.) jas pateikė Marijampolės regiono 

plėtros tarybos pirmininkas. Atsižvelgiant į tai, Tarybos nariai turėjo išreikšti savo nuomonę dėl 2014–2020 

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

darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ regioninės priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 

„Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 pakeitimo 

projekto derinimo. 

Marijampolės regiono plėtros tarybos nariams buvo pateikta svarstyti šios pastabos/pasiūlymai: 
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1. Prieštaraujame siūlomam priemonės finansavimo sąlygų aprašo 9.1 punkto pakeitimui, 

nustatant, kad, pagal aprašą skiriamų finansavimo lėšų paskirstymas <...> „Marijampolės ES lėšų suma, 

Eur 596 281,61.“ <...> 

Prašome atsisakyti priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo 

objektus“ finansavimo sąlygų aprašo 9.1 punkte siūlomo Marijampolės regionui skirto finansavimo lėšų 

sumažinimo. 

2. Prieštaraujame siūlomam priemonės finansavimo sąlygų aprašo 9.3 punkto pakeitimui, 

nustatant, kad, priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų 

sutartys <...> „Marijampolės ES lėšų suma, Eur 2018 metams 81 181,61. Iš viso ES lėšų suma, Eur 

Marijampolės regionui per 2014–2020 m. 596 281,61 Eur“ <...> 

Prašome atsisakyti priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo 

objektus“ keičiamo finansavimo sąlygų aprašo 9.3 punkte siūlomo Marijampolės regionui skirto 

finansavimo lėšų sumažinimo. 

3. Prieštaraujame siūlomam priemonės finansavimo sąlygų aprašo 9.4 punkto pakeitimui, nustatant 

kad, priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, kurios kasmet turi būti pripažįstamos deklaruotinomis 

<...> „Marijampolės 2018 m. ES lėšų suma 162 648,16 Eur; 2019 m. ES lėšų suma 230 394,48 Eur; 2020 

m. ES lėšų suma 135 492,64 Eur; 2021 m. ES lėšų suma 16 236,32 Eur. Iš viso ES lėšų suma Marijampolės 

regionui per 2015–2023 m. 596 281,61 Eur“ <...> 

Prašome atsisakyti priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo 

objektus“ keičiamo finansavimo sąlygų aprašo 9.4 punkte siūlomo Marijampolės regionui skirto 

finansavimo lėšų sumažinimo. 

Rašytinėje procedūroje dalyvavo 10 iš 12 Tarybos narių. Pastaboms, pagal Tarybos narių pateiktus 

balsavimo dėl pateikto derinti teisės akto projekto lapus: 

1. Prieštaraujame siūlomam priemonės finansavimo sąlygų aprašo 9.1 punkto pakeitimui, 

nustatant, kad, pagal aprašą skiriamų finansavimo lėšų paskirstymas <...> „Marijampolės ES lėšų suma, 

Eur 596 281,61.“ <...> 

Prašome atsisakyti priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo 

objektus“ finansavimo sąlygų aprašo 9.1 punkte siūlomo Marijampolės regionui skirto finansavimo lėšų 

sumažinimo. 

10 tarybos narių „pritarė“ pateiktam pasiūlymui, 0 – „nepritarė“. Pastabai pritarta. 

2. Prieštaraujame siūlomam priemonės finansavimo sąlygų aprašo 9.3 punkto pakeitimui, 

nustatant, kad, priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų 

sutartys <...> „Marijampolės ES lėšų suma, Eur 2018 metams 81 181,61. Iš viso ES lėšų suma, Eur 

Marijampolės regionui per 2014–2020 m. 596 281,61 Eur“ <...> 

Prašome atsisakyti priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo 

objektus“ keičiamo finansavimo sąlygų aprašo 9.3 punkte siūlomo Marijampolės regionui skirto 

finansavimo lėšų sumažinimo. 

10 tarybos narių „pritarė“ pateiktam pasiūlymui, 0 – „nepritarė“. Pastabai pritarta. 

3. Prieštaraujame siūlomam priemonės finansavimo sąlygų aprašo 9.4 punkto pakeitimui, nustatant 

kad, priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, kurios kasmet turi būti pripažįstamos deklaruotinomis 

<...> „Marijampolės 2018 m. ES lėšų suma 162 648,16 Eur; 2019 m. ES lėšų suma 230 394,48 Eur; 2020 

m. ES lėšų suma 135 492,64 Eur; 2021 m. ES lėšų suma 16 236,32 Eur. Iš viso ES lėšų suma Marijampolės 

regionui per 2015–2023 m. 596 281,61 Eur“ <...> 

Prašome atsisakyti priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo 

objektus“ keičiamo finansavimo sąlygų aprašo 9.4 punkte siūlomo Marijampolės regionui skirto 

finansavimo lėšų sumažinimo. 

10 tarybos narių „pritarė“ pateiktam pasiūlymui, 0 – „nepritarė“. Pastabai pritarta. 

NUTARTA. Pritarti pateiktoms pastaboms „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

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

prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti 

savivaldybių kultūros paveldo objektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 pakeitimo projekto 

derinimo“. 

 

 

     Posėdžio pirmininkas                                                                                         Metas Ražinskas 

 

     Posėdžio sekretorė                                                                                             Agnė Norutė 


