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Vadovaujantis Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos darbo reglamento1 (toliau – Darbo 

reglamentas)  43, 61 ir 85-88 punktais, organizuojamas Marijampolės regiono plėtros tarybos (toliau – 

Taryba) kolegijos posėdis rašytinės procedūros tvarka. 

Marijampolės regiono plėtros tarybos administracija 2022 m. birželio 14 d. el. paštu Tarybos kolegijos 

nariams išsiuntė rašytinės procedūros darbotvarkę, vertinimo išvadą, aiškinamuosius raštus, sprendimo 

projektus, sprendimų projektų lyginamuosius variantus, regiono plėtros tarybos sprendimų priėmimui dėl 

regiono projektų sąrašų sudarymo keliamų reikalavimų tenkinimo vertinimą ir Tarybos kolegijos nario 

balsavimo lapą. 

Rašytinės procedūros pradžia – 2022 m. birželio 14 d. 

Rašytinės procedūros pabaiga – 2021 m. birželio 20 d. 

Posėdžio pirmininkas – Edgaras Pilypaitis, Tarybos kolegijos (toliau – Kolegija) pirmininkas. 

Posėdžio sekretorė – Kristina Jakavonienė, Tarybos administracijos vyriausioji specialistė.   

Rašytinėje procedūroje dalyvavo 12 iš 14 Kolegijos narių, užpildydami Tarybos kolegijos nario 

balsavimo lapą (Darbo reglamento 5 priedas):  

Dalyvavo: Kolegijos nariai: 

Kęstutis Bagdanavičius, Daiva Černiuvienė, Povilas Isoda, Valdas Kamaitis, Justinas Kazla, Albinas 

Mitrulevičius, Edgaras Pilypaitis, Vincas Plikaitis, Metas Ražinskas, Paulius Marozas, Bernardinas Petras 

Vainius, Mantas Varaška.  

Nedalyvavo:  

Kolegijos nariai – Algirdas Neiberka, Mindaugas Tarnauskas.  

 

RAŠYTINĖS PROCEDŪROS DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams pakeitimo. 

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

10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ iš ES struktūrinių 

fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams pakeitimo. 

Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos sprendimu „Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 

2014–2020 metams pakeitimo“ projektu atliekami šie Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 

metams (toliau – MRPP) atlikti šie pakeitimai: 

Įgyvendinant UAB „Marijampolės apskrities atliekų centro“ projekto „Marijampolės regiono 

komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ veiklas iškilo papildomų lėšų poreikis, todėl 

tikslinamos šio projekto  finansavimo šaltinių sumos (padidinat ES lėšų sumą 1 123 295,00 Eur), veiklos, 

rodikliai ir įgyvendinimo pabaigos terminas. Įgyvendinant UAB „Sūduvos vandenys“ projekto „Nuotekų 

 
1  Patvirtintas Marijampolės regiono plėtros tarybos steigiamojo susirinkimo 2020 m. lapkričio 17 d. sprendimu Nr. 3 „Dėl 

Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos darbo reglamento patvirtinimo“ (Marijampolės regiono plėtros tarybos 

visuotinio dalyvių susirinkimo 2022 m. balandžio 12 d. sprendimo Nr.VDS-1 redakcija). 
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tvarkymo sistemų statyba ir plėtra Marijampolės savivaldybėje“ veiklas iškilo papildomų lėšų poreikis, todėl 

tikslinamos šio projekto  finansavimo šaltinių sumos (ES lėšų suma padidinama 2 716 010,00 Eur), veiklos 

ir rodikliai. Taip pat patikslintos 2 baigtų projektų ir 3  – pagal pasirašytą finansavimo sutartį informacija, 

atlikti pakeitimai pagal Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programą. 

Balsavo: „už“- 12, „prieš“- 0, „susilaikė“- 0. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. S-7 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2013 m. lapkričio 

21 d. sprendimo Nr. 51/8S-46 „Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams patvirtinimo“ 

pakeitimo“. 

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

priemonės Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ iš 

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

Vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų 

atrankos tvarkos aprašo2 22.3 papunkčiu „baigus įgyvendinti regiono projektą (įgyvendinančiajai institucijai 

patvirtinus galutinį mokėjimo prašymą) pagal faktiškai patirtas ir regiono projektui įgyvendinti išmokėtas 

lėšas“ ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos 

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemyje 2022 m. gegužės 16 d. pateikiama 

informacija buvo patikslintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų 

aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-413 projektas. Į sąrašo Nr. 10.1.3-

ESFA-R-920-41 projektą įtraukto projekto ES lėšų suma yra 193 568,73 Eur kaip ir numatytas Marijampolės 

regiono limitas priemonės Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas 

savivaldybėse“ finansavimo sąlygų apraše4.  

Balsavo: „už“- 12, „prieš“- 0, „susilaikė“- 0. 

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

17 d. sprendimo Nr. 51/8S-47 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonės 10.1.3-ESFA-R-

920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ iš ES struktūrinių fondų lėšų 

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

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                Edgaras Pilypaitis 

 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                 Kristina Jakavonienė 

 
2 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“. 
3 Patvirtintas Marijampolės regiono plėtros tarybos 2017 m. lapkričio 17 d. sprendimu Nr. 51/8S-47 „Dėl 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 

priemonės 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ iš ES struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“. 
4 Patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 1V-509 „Dėl 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis 

valdymas“ priemonės 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ projektų 

finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“. 


