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MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 53-OJO POSĖDŽIO, 

ORGANIZUOJAMO RAŠYTINĖS PROCEDŪROS TVARKA, PROTOKOLAS 

 

2018 m. spalio 4 d. Nr. 51/8P-11 

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. 08.1.1-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. 08.1.3-CPVA-R-

609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ 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 (toliau – Taryba) sekretoriato 

funkcijas atliekantis Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės 

apskrities skyrius (toliau – Sekretoriatas). Sekretoriatas 2018 m. rugsėjo 28 d el. paštu Marijampolės 

regiono plėtros tarybos nariams išsiuntė Rašytinės procedūros darbotvarkę, aiškinamuosius raštus, 

sprendimų projektus ir Tarybos nario balsavimo lapą. 

Rašytinės procedūros pradžia – 2018 m. rugsėjo 28 d., pabaiga – 2018 m. spalio 4 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, Justinas Kazla, Irena Lunskienė, Raimondas Melnykas, Algirdas Neiberka, 

Edgaras Pilypaitis, Vincas Plikaitis, Gintaras Skamaročius,  Evaldas Ulevičius, Vaidas Šalaševičius, 

Vidas Juozas Šalaševičius, Bernardinas Petras Vainius, Vaidotas Viliūnas. 

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. 

08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ 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 
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patvirtinimo“ buvo patvirtintas Marijampolės regiono projektų sąrašas Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-41 

(toliau – Projektų sąrašas).  

Marijampolės regiono plėtros tarybos 2017 m. rugsėjo 13 d. sprendimu Nr. 51/8S-34 projektas 

„Globos namų įkūrimas Voniškiuose“ (pareiškėjas asociacija „Voniškių kaimo bendruomenės 

centras“) ir Marijampolės regiono plėtros tarybos 2018 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. 51/8S-23 

projektas „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Šakių rajone“ (pareiškėjas „VšĮ Namai visiems“) 

iš Projektų sąrašo buvo išbraukti,  nes projektų vertinimo metu paraiškos buvo atsiimtos. 

Šakių rajono savivaldybės administracija 2018 m. rugpjūčio 20 d. raštu Nr. S-1540 pateikė 

naują projektinį pasiūlymą „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Šakių rajone“, kurio pareiškėjas 

Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centras.  

Sekretoriatas, vadovaudamasis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai 

finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau –  Tvarkos aprašas) 8 punktu ir 2014–

2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo administravimo 

Regioninės plėtros departamente prie Vidaus reikalų ministerijos vidaus procedūrų aprašu, atliko šio 

projektinio pasiūlymo dėl regiono projektų įgyvendinimo vertinimą ir patvirtino jo vertinimo išvadą.  

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 19.1 ir 20.4 papunkčių nuostatomis, parengtas sprendimo 

projektas, kuriuo į Projektų sąrašą siūloma įtraukti naują projektą „Socialinių paslaugų infrastruktūros 

plėtra Šakių rajone“, kurio pareiškėjas Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centras. 

Vadovaujantis Reglamento 48 punktu ir gavus daugiau kaip pusės visų Tarybos narių 

užpildytus Tarybos nario balsavimo lapus, kuriuose pritarimas išreikštas daugiau kaip pusės visų 

Tarybos narių balsų dauguma, laikoma, kad sprendimas yra priimtas. 2018 m. spalio 4 d. buvo pateikta 

17 Tarybos narių balsavimo lapų, sprendimo projektui pritarė 17 iš 18 Tarybos narių. Sprendimas „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“ 2018 m. spalio 4 d. pateiktas Tarybos pirmininkui pasirašyti nelaukiant 

Reglamento 45 punkte nustatyto procedūros termino pabaigos.  

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-29 ,,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. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos 

efektyvumo didinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono 

projektų sąrašo pakeitimo. 

Marijampolės regiono plėtros tarybos 2018 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. 51/8S-21 „Dėl 2014–

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

didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos 

priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas Marijampolės regiono projektų 

sąrašas Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 (toliau – Projektų sąrašas). Į Projektų sąrašą įtraukti 27 projektai. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija 2018 m. rugsėjo 27 d. raštu Nr. (07) (2.14) SD-

2295 kreipėsi, prašydama nukelti projekto „Paslaugų Vilkaviškio šeimos medicinos centro pacientams 

prieinamumo ir efektyvumo didinimas“ paraiškos pateikimo terminą iš 2018-09-30 į 2018-10-31, nes 

projekto pareiškėjas neturi visų parengtumo reikalavimus tenkinančių dokumentų.   

Vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų 

projektų atrankos tvarkos aprašo 19.2 ir 22.4 papunkčių nuostatomis, parengtas sprendimo projektas, 

kuriuo keičiamas Projektų sąrašas, perkeliant projekto „Paslaugų Vilkaviškio šeimos medicinos centro 

pacientams prieinamumo ir efektyvumo didinimas“ paraiškos pateikimo terminą iš 2018-09-30 į 2018-

10-31. 
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Vadovaujantis Reglamento 48 punktu ir gavus daugiau kaip pusės visų Tarybos narių 

užpildytus Tarybos nario balsavimo lapus, kuriuose pritarimas išreikštas daugiau kaip pusės visų 

Tarybos narių balsų dauguma, laikoma, kad sprendimas yra priimtas. 2018 m. spalio 4 d. buvo pateikta 

17 Tarybos narių balsavimo lapų, sprendimo projektui pritarė 17 iš 18 Tarybos narių. Sprendimas „Dėl 

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

įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens 

sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2018 m. spalio 4 d. 

pateiktas Tarybos pirmininkui pasirašyti nelaukiant Reglamento 45 punkte nustatyto procedūros 

termino pabaigos.  

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-30 ,,Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

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

priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo 

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

sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 

 

 

     Posėdžio pirmininkas                                                                                         Metas Ražinskas 

 

 

 

 

     Posėdžio sekretorė                                                                                             Ingrida Švabauskienė 


