
 

 

 

 

REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ 

MINISTERIJOS MARIJAMPOLĖS APSKRITIES SKYRIUS 

 

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIĖMIMO, 

TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ, PROTOKOLAS 

 

2014-01-07  Nr. 51/8P-1 

Marijampolė 

 

Vadovaujantis Marijampolės regiono plėtros tarybos darbo reglamento (toliau – Reglamentas), 

patvirtinto Marijampolės regiono plėtros tarybos 2011 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. 51/8S-34, 14 

punktu ir atsižvelgiant į Marijampolės savivaldybės administracijos 2013 m. gruodžio 23 d. raštą Nr. 

SA-13293(10.56) „Dėl 2011-2013 metų laikotarpio sąrašo tikslinimo“, Marijampolės regiono plėtros 

tarybos pirmininkas A. Žvaliauskas priėmė sprendimą klausimą „Dėl Marijampolės regiono projektų 

2011–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ 

patikslinimo“ spręsti organizuojant rašytinę procedūrą.  

Marijampolės regiono plėtros tarybos sprendimų priėmimą, taikant rašytinę procedūrą (toliau – 

Rašytinė procedūra), vadovaudamasis Reglamento 14 punktu, vykdė Marijampolės regiono plėtros 

tarybos sekretoriato funkcijas atliekantis Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos Marijampolės apskrities skyrius (toliau – Sekretoriatas).  

Rašytinės procedūros pradžia – 2013 m. gruodžio 23 d., pabaiga – 2014 m. sausio 2 d. 

Rašytinėje procedūroje dalyvavo:  

Regiono plėtros tarybos pirmininkas Algis Žvaliauskas; 

Regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotojas Rimvydas Žiemys; 

Regiono plėtros tarybos nariai: Vidmantas Brazys, Kostas Jankauskas, Vytautas Kanevičius, 

Algirdas Neiberka, Valdas Tumelis, Zenonas Ulkė. 

RAŠYTINĖS PROCEDŪROS DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Marijampolės regiono projektų 2011–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei „Regioninių 

ekonomikos augimo centrų plėtra“ patikslinimo.    

1. SVARSTYTA: 

Sekretoriatas 2013 m. gruodžio 23 d. el. paštu Marijampolės regiono plėtros tarybos nariams 

išsiuntė Rašytinės procedūros darbotvarkę, aiškinamąjį raštą, sprendimo projektą, tarybos nario 

balsavimo lapą. Sprendimu koreguojamas projektų „Kompleksinis buvusio karinio miestelio teritorijos 

tarp Vytauto, Geležinkelio ir Gen. A. Gustaičio gatvių sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų ir verslo 

reikmėms“ ir „Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas nuo Poezijos parko iki Bažnyčios gatvės“ biudžetai 

bei projekto „Kompleksinis Rygiškių Jono parko, Kauno g. atkarpos ir teritorijos prie Rygiškių Jono 

gimnazijos viešųjų erdvių sutvarkymas“ biudžetas, projekto veiklų įgyvendinimo pradžia ir pabaiga 

bei trukmė. 

 Rašytinėje procedūroje dalyvavo ir savo nuomonę užpildydami tarybos nario balsavimo lapą 

pareiškė 8 Marijampolės regiono plėtros tarybos nariai. Sprendimo projektui be pastabų pritarė visi 

Rašytinėje procedūroje dalyvavę Marijampolės regiono plėtros tarybos nariai.  

1. NUTARTA: 

Priimti sprendimą Nr. 51/8S-1 ,,Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2010 m. birželio 9 d. 

sprendimo Nr. TS-17 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal VP3-1.1-VRM-01-R 

priemonę „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“, 2011–2013 m. laikotarpio sąrašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“.  

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                     Algis Žvaliauskas 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                 Agnė Norutė 

 
 


