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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, 39.2 ir 42 

punktais Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas M. Ražinskas priėmė sprendimą klausimą „Dėl 
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir 

pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“ 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. lapkričio 13 d el. paštu Tarybos nariams išsiuntė Rašytinės procedūros 

darbotvarkę, aiškinamąjį raštą, Tarybos nario balsavimo dėl pateikto derinti teisės akto projekto lapą. 

Rašytinės procedūros pradžia – 2018 m. lapkričio 13 d., pabaiga – 2018 m. lapkričio 15 d. 
Rašytinėje procedūroje dalyvavo (balsavimo lapai pridedami):  

Regiono plėtros tarybos pirmininkas Metas Ražinskas. 

Regiono plėtros tarybos nariai: Povilas Isoda, Valdas Kamaitis, Vytautas Kanevičius, Justinas Kazla, 
Irena Lunskienė, Raimondas Melnykas, Edgaras Pilypaitis, Vincas Plikaitis, Bernardinas Petras Vainius. 

RAŠYTINĖS PROCEDŪROS DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus 
transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“ 

projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 pakeitimo projekto derinimo. 

1. SVARSTYTA. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 

prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės 
„Vietinių kelių vystymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 pakeitimo projekto derinimo. 

Marijampolės regiono plėtros tarybai 2018 m. spalio 23 d. Vidaus reikalų ministerijos raštu Nr. 1D-

5211 „Dėl Susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 
prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ Nr. 06.2.1-TID-R-511 priemonės 

„Vietinių kelių vystymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimo“ buvo pateiktas derinti Susisiekimo 

ministerijos parengtas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto 

„Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ priemonės Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių 
kelių vystymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 (toliau – Aprašas) pakeitimo projektas.  

Iki nurodyto termino pateikti pastabas (2018 m. lapkričio 12 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 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių 

tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“ projektų finansavimo 

sąlygų aprašo Nr. 1 pakeitimo projekto derinimo. 
Marijampolės regiono plėtros tarybos nariams buvo pateikta svarstyti šios pastabos/pasiūlymai: 

1. Pakeisti Aprašo 12 p. išdėstant jį taip:   

,,12. Pagal Aprašą remiamos šios veiklos: 

12.1. Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas vietinės reikšmės keliuose ir gyvenamųjų 
vietovių gatvėse, kurios yra valstybinės reikšmės kelių tąsa, ir (arba) valstybinės reikšmės kelių ruožuose, 

jungiančiuose gyvenamąsias vietoves, įgyvendinant regionų plėtros planus ir savivaldybių strateginius veiklos 

planus; 
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12.2. Vietinės reikšmės kelių transporto infrastruktūros vystymas, įgyvendinant regionų plėtros planus, 

savivaldybių strateginius veiklos planus ir integruotas teritorijų vystymo programas. 
Pastaba. Miesto gatvių apšvietimo sistemos ir (arba) jos dalies remonto, atnaujinimo, rekonstravimo, 

perstatymo, atskirų elementų kiekio keitimo veiklos neremiamos projektuose, įtrauktuose į projektų sąrašus po 

2019 m. balandžio 1 d.“. 
Argumentai:  

Atsisakyti nuostatos skirstyti priemonės lėšas pagal veiklas, t. y. panaikinti: 

1. Aprašo 12.1. p. nuostatą, kad veiklai finansuoti turėtų būti skirta ne mažiau kaip 19 033 138 Eur be 

veiklos rezervo; 
2. Aprašo 12.2. p. nuostatą, kad veiklai finansuoti turėtų būti skirta ne daugiau kaip 44 410 652 Eur be 

veiklos rezervo. 

3. Siekiant lygiateisiškumo, siūloma nustatyti, jog miesto gatvių apšvietimo sistemos ir (arba) jos dalies 
remonto, atnaujinimo, rekonstravimo, perstatymo, atskirų elementų kiekio keitimo veiklos būtų neremiamos 

projektuose, įtrauktuose į projektų sąrašus tik po 2019 m. balandžio 1 d. (Aprašo pakeitimo projektu siūloma iki 

2018 m. gruodžio 3 d.). 

10 Tarybos narių „pritarė“ pateiktam pasiūlymui, 0 – „nepritarė“. Pastabai pritarta. 
2. Pakeisti Aprašo 13  p., išdėstant jį taip:    

„13. Pagal Aprašą remiamų veiklų finansavimo paskirstymas pagal regionus (be veiklos lėšų rezervo): 

 

Regiono pavadinimas Iš viso, Eur 

Alytaus 3052809 

Kauno 11819817 

Klaipėdos 6800603 

Marijampolės 3306569 

Panevėžio 5313478 

Šiaulių 6404467 

Tauragės 2848542 

Telšių 3537057 

Utenos 3840129 

Vilniaus 16520319 

Iš viso: 63443790 

Argumentai:  

Atsisakyti nuostatos skirstyti priemonės lėšas pagal veiklas, t. y. išbraukti stulpelius: 
- „Aprašo 12.1 papunktyje numatytai veiklai ne mažiau kaip, Eur“. 

- „Aprašo 12.2 papunktyje numatytai veiklai ne daugiau kaip, Eur“.  

10 Tarybos narių „pritarė“ pateiktam pasiūlymui, 0 – „nepritarė“. Pastabai pritarta. 
3. Pakeisti Aprašo 46  p., išdėstant jį taip:    

„46. Regiono plėtros taryba, regiono plėtros tarybos sekretoriatui įvertinus projektinius pasiūlymus, 

priims sprendimą dėl regiono projektų sąrašo sudarymo. Į regiono projektų sąrašą gali būti įtraukti tik Projektų 

taisyklių 49 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantys projektai. Pareiškėjai, kurių projektai įtraukti į regiono 
projektų sąrašą, įgis teisę teikti paraišką finansuoti projektą“. 

Argumentai:  

Atsisakyti nuostatos, kad „Regiono projektų sąrašas sudaromas atsižvelgiant į Aprašo 13 punkte 
nustatytą finansavimo paskirstymą pagal remiamas veiklas“. 

Įgyvendinančiajai institucijai su pareiškėjais sudarant projektų administravimo ir finansavimo sutartis 

dažnai nėra išlaikomas toks projekto finansavimo paskirstymas pagal remiamas veiklas, koks buvo suplanuotas 
projektiniame pasiūlyme, kai regiono plėtros taryba įtraukė projektą į regiono projektų sąrašą, ir dėl to regiono 

plėtros taryba nemato galimybių užtikrinti šio reikalavimo įgyvendinimo. 

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

NUTARTA. Pritarti pateiktoms pastaboms „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 
veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-

511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 pakeitimo projekto 

derinimo“. 

 

     Posėdžio pirmininkas                                                                                         Metas Ražinskas 

 

 

     Posėdžio sekretorė                                                                                             Ingrida Švabauskienė 


