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

reglamentas)  43 punktu, 61.2 papunkčiu ir 87-88 punktais, organizuojamas Marijampolės regiono plėtros 

tarybos (toliau – Taryba) kolegijos posėdis rašytinės procedūros tvarka. 

Marijampolės regiono plėtros tarybos administracija 2021 m. rugpjūčio 10 d. el. paštu Tarybos 

kolegijos nariams išsiuntė rašytinės procedūros darbotvarkę, vertinimo išvadas, 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 – 2021 m. rugpjūčio 10 d. 

Rašytinės procedūros pabaiga – 2021 m. rugpjūčio 16 d. 

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

Posėdžio sekretorė – Kristina Jakavonienė, Tarybos administracijos vyriausioji specialistė.   

Rašytinėje procedūroje dalyvavo 10 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, Algirdas Neiberka, Edgaras Pilypaitis, Vincas Plikaitis, Metas Ražinskas.  

Nedalyvavo:  

Kolegijos nariai – Paulius Marozas, Mindaugas Tarnauskas, Bernardinas Petras Vainius, Mantas 

Varaška. 

 

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. 

07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ 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. 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo prieinamumo didinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Marijampolės regiono projektų sąrašo Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-412 (toliau – sąrašas) projektas parengtas 

 
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“; 
2 Patvirtintas 2017 m. rugsėjo 13 d. Marijampolės  regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/8S-35 „Dėl 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
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vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos 

tvarkos aprašo3 (toliau – Regionų projektų atrankos tvarkos aprašas) 22.1 papunkčiu. Regioninės plėtros 

departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos išnagrinėjus Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2021 m. liepos 12 d. prašymą Nr. SD-1908 dėl papildomo regiono projekto „Ikimokyklinio 

ugdymo paslaugų plėtra Kazlų Rūdoje“ finansavimo, pagal Projektų administravimo ir finansavimo 

taisyklių4 196.3 papunktį, ir parengus prašymo dėl papildomo įgyvendinamo regiono projekto finansavimo 

išvadą buvo nustatyta, kad yra tenkinami visi prašymo dėl papildomo įgyvendinamo regiono projekto 

finansavimo išvados reikalavimai ir yra poreikis keisti sąrašą (papildomas sąrašo projekte projektui skiriamas 

finansavimas – 23 852,87 Eur. ES lėšų). Taip pat vadovaujantis Regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 

22.3 papunkčiu sąrašas patikslintas pagal Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės 

informacinės valdymo ir priežiūros sistemos 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

posistemyje (toliau – SFMIS2014) esančio baigto įgyvendinti Marijampolės savivaldybės administracijos 

projekto „Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ modernizavimas“ duomenis apie faktiškai patirtas ir 

projektui įgyvendinti išmokėtas lėšas. 

Balsavo: „už“- 10, „prieš“- 0, „susilaikė“- 0. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. S-15 „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. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ iš Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo Nr. 

07.1.1-CPVA-R-905-41 5  (toliau – sąrašas) projektas parengtas vadovaujantis Iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo3  (toliau – Regionų 

projektų atrankos tvarkos aprašas) 22.1 papunkčiu Regioninės plėtros departamentui prie Vidaus reikalų 

ministerijos išnagrinėjus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 20 d. 

prašymą Nr. SD-865 dėl papildomo regiono projekto „Vilkaviškio miesto rekreacinės teritorijos prie 

Šeimenos upės sukūrimas ir kompleksiškas prieigų sutvarkymas“ finansavimo, siekiančio gauti papildomą 

finansavimą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių4 196.3 papunktį, ir parengus prašymo 

dėl papildomo įgyvendinamo regiono projekto finansavimo išvadą buvo nustatyta, kad yra tenkinami visi 

prašymo dėl papildomo įgyvendinamo regiono projekto finansavimo išvados reikalavimai ir yra poreikis 

keisti sąrašą (papildomas sąrašo projekte projektui skiriamas finansavimas – 197 375,00 Eur ES lėšų ir 

17 411,03 Eur Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų). Taip pat vadovaujantis Regionų projektų 

atrankos tvarkos aprašo 22.3 papunkčiu sąrašas patikslintas pagal SFMIS2014 esančius baigtų įgyvendinti 

Marijampolės regiono savivaldybių administracijų projektų duomenis apie faktiškai patirtas ir projektams 

įgyvendinti išmokėtas lėšas: 

1. Kalvarijos savivaldybės administracijos projekto „Kompleksinis Kalvarijos miesto centrinės dalies 

sutvarkymas“; 

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

patvirtinimo“. 
3  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“. 
4 Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu 

Nr. 1K-316 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“.“ 
5 Patvirtintas 2016 m. sausio 20 d. Marijampolės regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/8S-4 „Dėl 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 

priemonės 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“. 
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2. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos projekto „Vilkaviškio miesto sodo tarp Šeimenos 

upelio, Vytauto g., Rimgaudo g., J. Basanavičiaus g. sutvarkymas, modernizavimas bei plėtra“;  

3. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos projekto „Kompleksiškai sutvarkyti J. 

Basanavičiaus aikštės viešąsias erdves“. 

Balsavo: „už“- 10, „prieš“- 0, „susilaikė“- 0. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. S-16 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. sausio 

20 d. sprendimo Nr. 51/8S-4 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonės 07.1.1-CPVA-R-905 

„Miestų kompleksinė plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono 

projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                Edgaras Pilypaitis 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                 Kristina Jakavonienė 


