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Vadovaudamasis Marijampolės regiono plėtros tarybos darbo reglamento1 (toliau – 

Reglamentas) 39.1 papunkčiu, Marijampolės regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) posėdis 

organizuojamas rašytinės procedūros tvarka. 

Tarybos posėdį rašytinės procedūros tvarka, vadovaudamasis Reglamento 43-45 ir 47 punktais, 

vykdė Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės apskrities 

skyrius (toliau – Skyrius). Skyrius 2021 m. sausio 26 d. el. paštu Tarybos nariams išsiuntė Rašytinės 

procedūros darbotvarkę, aiškinamuosius raštus, sprendimo projektus ir Tarybos nario balsavimo lapą. 

Rašytinės procedūros pradžia – 2021 m. sausio 26 d. 

Rašytinės procedūros pabaiga – 2021 m. vasario 1 d. 

Posėdžio pirmininkas – Edgaras Pilypaitis, Tarybos pirmininkas. 

Posėdžio sekretorė – Kristina Jakavonienė, Skyriaus vyr. specialistė.   

Rašytinėje procedūroje dalyvavo 14 iš 18 Tarybos narių, užpildydami Tarybos nario balsavimo 

lapą (Reglamento 2 priedas):  

Tarybos pirmininkas Edgaras Pilypaitis. 

Tarybos nariai: Kęstutis Bagdanavičius, Povilas Isoda, Valdas Kamaitis, Paulius Marozas, 

Albinas Mitrulevičius, Algirdas Neiberka, Simonas Petrulis, Vincas Plikaitis, Metas Ražinskas, 

Gintaras Skamaročius, Evaldas Ulevičius, Bernardinas Petras Vainius, Marius Žitkus.  

RAŠYTINĖS PROCEDŪROS DARBOTVARKĖ: 

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

Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir 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. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

3. Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos 

ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Marijampolės regiono prioritetinio ir rezervinio projektų 

sąrašų pakeitimo. 

4. Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams ataskaita už 2020 m. 

 

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

programos priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ iš ES 

struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

          Marijampolės savivaldybės administracija 2020 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. SA-

10862(10.112.E) „Dėl papildomo finansavimo projektui „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas 

Marijampolėje“ skyrimo“ kreipėsi į Tarybą prašydama pritarti projekto „Pėsčiųjų ir dviračių tako 

įrengimas Marijampolėje“ (toliau – Projektas) papildomam finansavimui ir informavo, kad atlikus 

viešųjų pirkimų procedūras Projektui įgyvendinti skirta ES fondų lėšų dalis sudaro tik 76,29 proc. 

                                                
1 Marijampolės regiono plėtros tarybos darbo reglamentas, patvirtintas Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. 

birželio 30 d. sprendimu Nr. 51/8S-23 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos darbo reglamento patvirtinimo“; 
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faktinės rangos darbų ir inžinerinių paslaugų kainos. Skyrus papildomą finansavimą Projektui ir 

investavus ES fondų lėšų sutaupymus regione, Projekto išlaidų finansavimo intensyvumas sudarytų 

83,94 proc.  

Papildomo finansavimo prašoma vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo 

taisyklių2 196.3 papunktyje numatytu atveju, t. y. „didinama valstybės ar regiono projekto 

finansuojamoji dalis, kai projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma nesikeičia“.  

Skyrius atliko Marijampolės savivaldybės administracijos pateikto prašymo dėl papildomo 

įgyvendinamo regiono projekto finansavimo vertinimą (kartu nėra pateikiamas patikslintas projektinis 

pasiūlymas) ir nustatė, kad prašymas tenkina reikalavimus, nustatytus Projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių2 197 punktu. Papildomi reikalavimai dėl papildomo finansavimo Apraše3 

nenustatyti. 

            Projektų sąrašas keičiamas, vadovaujantis Tvarkos aprašo4 19.2., 22.1 ir 22.3 papunkčiais. 

Balsavo: „už“ – 14, „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 0. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-2 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2017 m. 

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

veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir 

naudojimo skatinimas“ priemonės 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir 

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. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija 2021 m. sausio 18 d. raštu Nr. SD-123 „Dėl 

papildomo finansavimo projektui „Kazlų Rūdos miesto Vytauto gatvės dalies infrastruktūros 

gerinimas“ skyrimo“ (toliau – Raštas) kreipėsi į Tarybą prašydama pritarti projekto „Kazlų Rūdos 

miesto Vytauto gatvės dalies infrastruktūros gerinimas“ papildomam finansavimui (papildomų ES 

fondų lėšų poreikis – 35 802,06 eurų). Rašte nurodoma, kad remiantis techninio projekto I etapo darbų 

sąmata (atėmus netinkamas išlaidas) rekonstruojamų pėsčiųjų takų Vytauto gatvės ribose numatyta 

rangos darbų bendra kaina yra 94 115,37 Eur. Tokiu būdu paramos suma (44 196,00 Eur) sudaro 46,96 

proc. rangos darbų kainos. 

Papildomo finansavimo prašoma vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo 

taisyklių2 196.3 papunktyje numatytu atveju, t. y. „didinama valstybės ar regiono projekto 

finansuojamoji dalis, kai projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma nesikeičia“.  

Skyrius atliko Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos pateikto prašymo dėl papildomo 

įgyvendinamo regiono projekto finansavimo vertinimą (kartu nėra pateikiamas patikslintas projektinis 

pasiūlymas) ir nustatė, kad prašymas tenkina reikalavimus, nustatytus Projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių2 197 punktu. Papildomi reikalavimai dėl papildomo finansavimo Apraše5 

nenustatyti. 

Remiantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemio duomenimis, 

teikiamu Marijampolės regiono plėtros tarybos sprendimo projektu taip pat patikslintos kitų į Projektų 

sąrašą įtrauktų projektų vertės pagal faktiškai sutartimis paskirtas/projektams išmokėtas lėšas.  

                                                
2 Patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų 

administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“; 
3 Patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3-265(1.5 E) „Dėl 2014–2020 

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių 

energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-516 priemonės „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir 

plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 
4 Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašas patvirtintas 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau –Tvarkos 

aprašas) 
5 Patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3-140(1.5 E) „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 

patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 
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Projektų sąrašas keičiamas, vadovaujantis Tvarkos aprašo4 19.2., 22.1., 22.2. ir 22.3 

papunkčiais. 

Balsavo: „už“ – 14, „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 0. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-3 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. 

lapkričio 16 d. sprendimo Nr. 51/8S-34 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 

priemonės 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

3. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės 

„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Marijampolės regiono prioritetinio ir 

rezervinio projektų sąrašų pakeitimo. 

Pagal Nacionalinės mokėjimų agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2021 m. sausio mėn. 

pateiktą informaciją apie baigtiems projektams išmokėtas paramos sumas, paramos lėšų likutis šiuo 

metu Marijampolės regione sudaro 100.580,09 Eur. 

Vadovaujantis 2019 m. Taisyklių6 91 ir 93 punktų nuostatomis, į prioritetinį regiono projektų 

sąrašą iš rezervinio regiono projektų sąrašo gali būti perkeliamas (-i) aukščiausioje pirmumo vietoje 

esantis (-ys) projektinis (-iai) pasiūlymas (-ai), jeigu jo (-ų) prašoma paramos suma neviršija 

konkretaus regiono lėšų limito likučio ir jeigu pareiškėjas sutinka (tuo atveju, kai paramos lėšų 

pakanka daliai projekto finansuoti, projektas gali būti perkeliamas iš rezervinio projektų sąrašo į 

prioritetinį projektų sąrašą tik pareiškėjui sutikus prie trūkstamos dalies prisidėti nuosavomis lėšomis). 

Atsižvelgiant į paramos lėšų likučio dydį, Skyrius raštu pateikė paklausimą Marijampolės 

savivaldybės administracijai dėl rezerviniame projektų sąraše esančio (-ių) projektinio (-ių) pasiūlymo 

(-ų) įtraukimo į Rezervinį projektų sąrašą.  

Marijampolės savivaldybės administracija informavo7, kad, įvertinus projektų aktualumą, 

atsisako įgyvendinti projektą „Poilsio zonos įrengimas prie Ivoniškio ežero Gudelių seniūnijoje“ į 

Prioritetinį projektų sąrašą bei prašo į Prioritetinį sąrašą įtraukti projektą „Pėsčiųjų infrastruktūros 

plėtra Skaisčiūnų kaime“ prisidedant didesne finansavimo dalimi. Siūlomu sprendimo projektu: 

  pakeičiamas Prioritetinis projektų sąrašas: 

- patikslinant projektų paramos lėšų sumas pagal sutarčių ir baigtiems projektams išmokėtas 

paramos sumas; 

- įrašant Marijampolės savivaldybės administracijos projektą „Pėsčiųjų infrastruktūros 

plėtra Skaisčiūnų kaime“; 

  pakeičiamas Rezervinis projektų sąrašas išbraukiant Marijampolės savivaldybės 

administracijos projektus „Poilsio zonos įrengimas prie Ivoniškio ežero Gudelių seniūnijoje“ ir 

„Pėsčiųjų infrastruktūros plėtra Skaisčiūnų kaime“. 

Balsavo: „už“ – 14, „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 0. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-4 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2017 m. 

balandžio 13 d. sprendimo Nr. 51/8S-11 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos 

priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Marijampolės regiono 

projektų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 

 

 

 

                                                
6 Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo 

vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į 

kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisyklės, taikomomis nuo 2019 metų pateiktoms 

paraiškoms patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. 3D-485 „Dėl 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo 

vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į 

kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų pateiktoms paraiškoms, 

patvirtinimo“; 
7 Marijampolės savivaldybės administracijos 2021 m. sausio 18 d. raštas Nr. SA-387(10.4.E) „Dėl projekto įtraukimo į 

prioritetinį regiono projektų sąrašą“ 
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4. INFORMACIJA. Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams ataskaita už 2020 

m. 

Vadovaujantis Metodikos8 36 punktu „Regioninės plėtros departamentas kasmet iki balandžio 1 

d. pateikia regiono plėtros tarybai ir Vidaus reikalų ministerijai, taip pat paskelbia Regioninės plėtros 

departamento interneto svetainėje darbo grupėje apsvarstytą nustatytos formos plano įgyvendinimo 

ataskaitą“. Ataskaita patalpinta interneto svetainėje www.lietuvosregionai.lt, apie tai informuojant 

Tarybą. 
 

 

 

     Posėdžio pirmininkas                                                                                         Edgaras Pilypaitis 

 

 

 

 

     Posėdžio sekretorė                                                                                             Kristina Jakavonienė 

                                                
8 Patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1V-706 „Dėl Regionų plėtros 

planų rengimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika) 

https://www.lietuvosregionai.lt/

