REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ
MINISTERIJOS MARIJAMPOLĖS APSKRITIES SKYRIUS
MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 61-OJO POSĖDŽIO,
ORGANIZUOJAMO RAŠYTINĖS PROCEDŪROS TVARKA, PROTOKOLAS
2019 m. kovo 25 d. Nr. 51/8P-4
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 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 pakeitimo“ ir
,,Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams 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 2019 m. kovo 19 d el. paštu Tarybos nariams
išsiuntė Rašytinės procedūros darbotvarkę, aiškinamuosius raštus, sprendimų projektus ir Tarybos
nario balsavimo lapą.
Rašytinės procedūros pradžia – 2019 m. kovo 19 d., pabaiga – 2019 m. kovo 25 d.
Rašytinėje procedūroje dalyvavo:
Regiono plėtros tarybos pirmininkas Metas Ražinskas.
Regiono plėtros tarybos nariai: Romas Giedraitis, Povilas Isoda, Valdas Kamaitis, Vytautas
Kanevičius, Justinas Kazla, Irena Lunskienė, Raimondas Melnykas, Algirdas Neiberka, Edgaras
Pilypaitis, Vincas Plikaitis, Evaldas Ulevičius, Bernardinas Petras Vainius, Gintaras Skamaročius,
Vidas Juozas Šalaševičius.
RAŠYTINĖS PROCEDŪROS DARBOTVARKĖ:
1. 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 pakeitimo.
2. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams pakeitimo.
1. SVARSTYTA. 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
pakeitimo.
2017 m. balandžio 13 d. Tarybos sprendimu 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“ buvo patvirtintas Marijampolės regiono projektų
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sąrašas Nr. 04.5.1-TID-R-516-41 (toliau – Projektų sąrašas), į kurį buvo įtrauktas 1 projektas. 2017 m.
liepos 14 d. Tarybos sprendimu Nr. 51/8S-20 Projektų sąrašas buvo papildytas dar 1 projektu. 2017 m.
rugpjūčio mėnesį baigus dar 3 projektinių pasiūlymų vertinimą, 2017 m. rugpjūčio 25 d. Taryba
sprendimu Nr. 51/8S-30 patvirtino Projektų sąrašą, į jį įtraukiant dar 3 projektus. Iš viso į patvirtintą
Projektų sąrašą buvo įtraukti 5 regioniniai projektai. 2018 m. gruodžio 12 d. Tarybos sprendimu Nr.
51/8S-39 Projektų sąrašas buvo pakeistas, iš jo išbraukiant 1 projektą, todėl Projektų sąraše buvo 4
projektai.
Kadangi Taryba 2018 m. gruodžio 12 d. priėmė sprendimą iš Projektų sąrašo išbraukti projektą
„Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Marijampolėje savivaldybėje“, Marijampolės regione liko
nepanaudota 163.397,12 Eur ES fondų lėšų pagal priemonę Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir
dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ (toliau – Priemonė). 2018 m. gruodžio 21 d. raštu Nr.51/8D-297
Taryba kreipėsi į Susisiekimo ministeriją leisti pagal Priemonę panaudoti nepanaudotą ES fondų lėšų
limito dalį. Susisiekimo ministerijai leidus panaudoti nepanaudotas Priemonės lėšas, 2019 m. sausio 16
d. buvo paskelbtas atnaujintas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų
įgyvendinimo (toliau – Projektinis pasiūlymas) pagal Priemonę, nustatant galutinę Projektinių
pasiūlymų pateikimo datą – 2019 m. balandžio 8 d. Buvo pateiktas 1 projektinis pasiūlymas.
Sekretoriatas, vadovaudamasis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 8 punktu ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo administravimo Regioninės plėtros departamente
prie Vidaus reikalų ministerijos vidaus procedūrų aprašu atliko projektinio pasiūlymo vertinimą ir
patvirtino jo vertinimo išvadą.
Tarybai svarstyti teikiamas sprendimo projektas „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“, kuriuo keičiamas Projektų sąrašas, papildant jį Marijampolės
savivaldybės administracijos projektu „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Marijampolėje
savivaldybėje“.
Vadovaujantis Reglamento 48 punktu ir gavus daugiau kaip pusės visų Tarybos narių
užpildytus Tarybos nario balsavimo lapus, kuriuose pritarimas išreikštas daugiau kaip pusės visų
Tarybos narių balsų dauguma, sprendimas yra priimtas. 2019 m. kovo 25 d. buvo pateikta 15 Tarybos
narių balsavimo lapų, sprendimo projektui pritarė 15 iš 18 Tarybos narių. Sprendimas „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“ 2019 m. kovo 25 d.
pateiktas Tarybos pirmininkui pasirašyti nelaukiant Reglamento 45 punkte nustatyto procedūros
termino pabaigos.
NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-7 „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 Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams pakeitimo.
Kalvarijos savivaldybės administracija (toliau – Pareiškėjas) 2019 m. kovo 18 d. raštu Nr. IS448-(4.16) ,,Dėl papildomo projekto finansavimo“ (toliau – Raštas) kreipėsi prašydama patikslinti
MRPP, pakeičiant projekto „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Kalvarijos
mieste“, įgyvendinamo pagal regioninę priemonę Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“
(toliau – Priemonė), finansavimo šaltinių lėšų sumas. Rašte nurodoma, kad vykdant viešųjų pirkimų
procedūras mažiausia rangovo siūloma rangos darbų kaina yra didesnė nei Projekto administravimo ir
finansavimo sutartyje numatyta skirtų lėšų suma (Projekto administravimo ir finansavimo sąlygose
numatyta tinkamų finansuoti išlaidų suma – 222 582,14 Eur, o mažiausia rangovo siūloma rangos
darbų kaina – 313 846,60 EUR.). Atsižvelgiant į tai, Pareiškėjas, vadovaudamasis Projektų
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administravimo ir finansavimo taisyklių 196.2 papunkčiu, kreipėsi dėl Projekto papildomo
finansavimo.
Vadovaujantis Metodikos 39.2 p. nuostatomis, MRPP pakeitimas laikomas neesminiu, todėl
nėra derinamas su Vidaus reikalų ministerija ir kitomis už atitinkamą valdymo sritį atsakingomis
ministerijomis ir teikiamas tiesiogiai Marijampolės regiono plėtros tarybai.
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją Marijampolės regiono plėtros tarybai teikiamas
svarstyti sprendimo projektas „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“.
Vadovaujantis Reglamento 48 punktu ir gavus daugiau kaip pusės visų Tarybos narių
užpildytus Tarybos nario balsavimo lapus, kuriuose pritarimas išreikštas daugiau kaip pusės visų
Tarybos narių balsų dauguma, sprendimas yra priimtas. 2019 m. kovo 25 d. buvo pateikta 15 Tarybos
narių balsavimo lapų, sprendimo projektui pritarė 15 iš 18 Tarybos narių. Sprendimas „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“ 2019 m. kovo 25 d.
pateiktas Tarybos pirmininkui pasirašyti nelaukiant Reglamento 45 punkte nustatyto procedūros
termino pabaigos.
NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-8 „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”.
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