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MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 56-OJO POSĖDŽIO, 

ORGANIZUOJAMO RAŠYTINĖS PROCEDŪROS TVARKA, PROTOKOLAS 

 

2018 m. lapkričio 29 d. Nr. 51/8P-14 

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. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo 

didinimas“ 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. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 

renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ 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. lapkričio 22 d el. paštu Tarybos 

nariams išsiuntė Rašytinės procedūros darbotvarkę, aiškinamuosius raštus, sprendimų projektus ir 

Tarybos nario balsavimo lapą. 

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

Rašytinėje procedūroje dalyvavo (balsavimo lapai pridedami):  

Regiono plėtros tarybos pirmininkas Metas Ražinskas. 

Regiono plėtros tarybos nariai: Kęstutis Bagdanavičius, Romas Giedraitis, Povilas Isoda, 

Valdas Kamaitis, Vytautas Kanevičius, Justinas Kazla, Irena Lunskienė, Raimondas Melnykas, 

Algirdas Neiberka, Edgaras Pilypaitis, Vincas Plikaitis, Gintaras Skamaročius, Evaldas Ulevičius, 

Bernardinas Petras Vainius, Vidas Juozas Šalaševičius. 

RAŠYTINĖS PROCEDŪROS DARBOTVARKĖ: 

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

09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ 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. 

05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, 

įmonių valdymo tobulinimas“ 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. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

prieinamumo didinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės 

regiono projektų sąrašo pakeitimo. 
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Taryba 2017 m. rugsėjo 13 d. sprendimu Nr. 51/8S-35 „Dėl 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų 

išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo prieinamumo didinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas Marijampolės regiono projektų 

sąrašas Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-41 (toliau – Projektų sąrašas), į kurį buvo įtraukti 3 projektai. 2017 m. 

spalio 25 d. Tarybos sprendimu Nr. 51/8S-41 Projektų sąrašas buvo papildytas dar 1 projektu. Iš viso į 

patvirtintą Projektų sąrašą buvo įtraukti 4 regioniniai projektai.  

2018 m. vasario 19 d. Tarybos sprendimu Nr. 51/8S-5 Projektų sąrašas buvo patikslintas, iš jo 

išbraukiant Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos projektą „Kazlų Rūdos vaikų lopšelio-darželio 

,,Pušelė“ edukacinių erdvių modernizavimas“ ir Šakių rajono savivaldybės administracijos projektą 

„Modernių ir saugių erdvių kūrimas Šakių rajono ugdymo įstaigose“, kadangi pareiškėjai atsiėmė 

paraiškas vertinimo metu. 

Vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų 

projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 21 punkto nuostatomis, 2018 m. rugsėjo 19 

d. buvo kreiptasi į Švietimo ir mokslo ministeriją, prašant leisti panaudoti nepanaudotą ES fondų lėšų 

limito dalį pagal Priemonę ir skelbti papildomą kvietimą teikti projektinius pasiūlymus. Švietimo ir 

mokslo ministerija 2018 m. rugsėjo 27 d. raštu Nr. SR-4097 „Dėl sutikimo panaudoti nepanaudotą ES 

fondų lėšų limito dalį“ informavo, kad neprieštarauja nepanaudotų lėšų panaudojimui.  

Sekretoriatas 2018 m. rugsėjo 28 raštu Nr. 51/8D-215 Marijampolės regiono savivaldybių 

administracijoms išsiuntė papildomą kvietimą teikti projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų 

įgyvendinimo pagal 09.1.3-CPVA-R-705 priemonę „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

prieinamumo didinimas“ (toliau – Priemonė). Galutinė projektinių pasiūlymų pateikimo data – 2018 

m. spalio 22 d. Buvo pateiktas 1 projektinis pasiūlymas pagal Priemonę. 

Sekretoriatas, vadovaudamasis Tvarkos aprašo 8 punktu, atliko pateikto Kazlų Rūdos 

savivaldybės administracijos projekto „Ikimokyklinio ugdymo paslaugų plėtra Kazlų Rūdoje“ 

projektinio pasiūlymo vertinimą. Projektinis pasiūlymas baigtas vertinti, patvirtinta jo vertinimo išvada 

– Projektas atitinka visus jam keliamus reikalavimus. 

Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta ir vadovaujantis Tvarkos aprašo 19.1. ir 20.4. 

papunkčių nuostatomis, parengtas sprendimo projektas, kuriuo keičiamas Projektų sąrašas, papildant jį 

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos projektu „Ikimokyklinio ugdymo paslaugų plėtra Kazlų 

Rūdoje“.  

Sprendimo projektui pritarė 16 rašytinėje procedūroje dalyvavusių Tarybos narių.  

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-36 ,,Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2017 

m. rugsėjo 13 d. sprendimo Nr. 51/8S-35 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 

priemonės 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ 

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. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

Taryba 2016 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 51/8S-20 patvirtino 2014–2020 metų Europos 

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

naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ (toliau – 

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

sąrašą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41 (toliau – Projektų sąrašas). Į Projektų sąrašą buvo įtraukti 5 

Marijampolės regiono projektai, kurių ES fondų lėšos sudarė 5.472.329,80 Eur.  

Remiantis Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašu, Marijampolės regionui ES lėšų 

suma, tenkanti geriamojo vandens bei nuotekų tinklų naujai statybai ir/ar rekonstrukcijai, geriamojo 

vandens gerinimo ir/ar nuotekų valymo įrenginių statybai ir/ar rekonstrukcijai – 6.977.832,48 Eur, o 
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esamų tinklų inventorizacijai – 433.477,54 Eur. Vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 21 

punkto nuostatomis, 2018 m. gegužės 8 d. buvo kreiptasi į Aplinkos ministeriją, prašant leisti 

panaudoti nepanaudotą ES fondų lėšų limito dalį pagal Priemonę ir skelbti papildomą kvietimą teikti 

projektinius pasiūlymus. Aplinkos ministerija 2018 m. birželio 4 d. raštu Nr. (15-1)-D8-3004 „Dėl 

nepanaudotos limito dalies“ informavo, kad neprieštarauja nepanaudotų lėšų panaudojimui. 2018 m. 

birželio 8 d. buvo paskelbtas papildomas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų 

įgyvendinimo pagal Priemonę, nustatant galutinę Projektinių pasiūlymų pateikimo datą – 2018 m. 

spalio 1 d.  Buvo pateikti 5 projektiniai pasiūlymai pagal Priemonę, vienas iš jų – papildomam 

finansavimui gauti. 

Sekretoriatas, vadovaudamasis Tvarkos aprašo 8 punktu atliko 3 projektinių pasiūlymų 

vertinimą ir patvirtino jų vertinimo išvadas (du projektiniai pasiūlymai vertinami). Atsižvelgiant į tai, 

Projektų sąrašas papildomas dviem naujais projektais ,,Vandens gerinimo įrenginių statyba Kalvarijos 

savivaldybės Liubavo ir Sangrūdos kaimuose“ (pareiškėjas – UAB „Kalvarijos komunalininkas“) ir 

,,Vandens tiekimo ir nuotekų sistemų renovavimas ir plėtra Antanavo kaime“ (pareiškėjas – UAB 

„Kazlų Rūdos komunalininkas“). Padidinama į Projektų sąrašą įtraukto projekto „Vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šakių rajone“ (pareiškėjas – UAB „Šakių vandenys“) 

vertė sudarant galimybę kreiptis dėl papildomo finansavimo. 

Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta ir vadovaujantis Tvarkos aprašo 19.1. ir 20.4. 

papunkčių nuostatomis, parengtas sprendimo projektas „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 

2016 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 51/8S-20 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

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

prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ iš ES struktūrinių 

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

Sprendimo projektui pritarė 16 rašytinėje procedūroje dalyvavusių Tarybos narių.  

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-37 ,,Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 

m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 51/8S-20 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

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

prie klimato kaitos“ priemonės 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 

 

 

     Posėdžio pirmininkas                                                                                         Metas Ražinskas 

 

 

 

     Posėdžio sekretorė                                                                                             Ingrida Švabauskienė 


