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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 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio 2014 m. sausio 13 d. kreipimąsi 

Nr. 23-165, Kalvarijos savivaldybės administracijos 2014 m. kovo 31 d. raštą Nr. IS-677(4.16-01) 

„Dėl projekto „Pastato Akmenynų seniūnijoje renovacija, pritaikymas bendruomenės reikmėms ir 

aplinkos sutvarkymas“ Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-41-021“ ir Šakių rajono savivaldybės administracijos 

2014 m. balandžio 4 d. raštą Nr. S-967 „Dėl projekto „Mažųjų miestelių turizmo galimybės. Sintautai“ 

finansavimo lėšų padidinimo“, Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas A. Žvaliauskas 

priėmė sprendimą klausimus „Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo 

priemonei „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ 

patikslinimo“ ir „Dėl pritarimo projektui „Valstybingumo kelias“ 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 – 2014 m. balandžio 7 d., pabaiga – 2014 m. balandžio 11 d. 

Rašytinėje procedūroje dalyvavo:  

Regiono plėtros tarybos pirmininkas Algis Žvaliauskas; 

Regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotojas Rimvydas Žiemys; 

Regiono plėtros tarybos nariai: Valdas Aleknavičiaus, Juozas Bertašius, Vidmantas Brazys, 

Antanas Burinskas, Vytautas Kanevičius, Algirdas Neiberka, Zenonas Ulkė. 

RAŠYTINĖS PROCEDŪROS DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei „Prielaidų 

spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ patikslinimo 

2. Dėl pritarimo projektui „Valstybingumo kelias“. 

1. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo 

priemonei „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ 

patikslinimo. 

Marijampolės regiono plėtros taryba 2010 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. TS-29 patvirtino 

Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų 

programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei 

pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos 

diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“, 2007–2013 m. laikotarpio sąrašą Nr. 41. 

Sprendimu siūloma koreguoti: 

- 2 baigtų įgyvendinti projektų (Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos „Būdos kaimo 

viešosios infrastruktūros ir aplinkos gerinimas“ ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos 

„Vilkaviškio rajono Bartninkų miestelio viešosios paskirties pastato modernizavimas bei viešųjų 

erdvių sutvarkymas“) vertes pagal projektam faktiškai išmokėtas lėšas; 

 
 



2 

 

- 2 šiuo metu įgyvendinamų projektų (Šakių rajono savivaldybės administracijos „Mažųjų 

miestelių turizmo galimybės. Sintautai“ ir Kalvarijos savivaldybės administracijos „Pastato Akmenynų 

seniūnijoje renovacija, pritaikymas bendruomenės reikmėms ir aplinkos sutvarkymas“) vertes, 

projektams skiriant nepanaudotų ES fondų lėšų likutį pagal priemonę 112 886,38 Lt. Taip sudarant 

galimybę kreiptis į Įgyvendinančiąją instituciją dėl papildomo finansavimo skyrimo paaiškėjus 

nenumatytam lėšų poreikiui. 

Sekretoriatas 2014 m. balandžio 7 d. el. paštu Marijampolės regiono plėtros tarybos nariams 

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

balsavimo lapą. 

Rašytinėje procedūroje dalyvavo ir savo nuomonę užpildydami tarybos nario balsavimo lapą 

pareiškė 9 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-5 ,, Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2010 m. rugsėjo 20 

d. sprendimo Nr. TS-29 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal priemonę VP3-1.2-

VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ 2007–

2013 m. laikotarpio sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“.  

2. SVARSTYTA. Dėl pritarimo projektui „Valstybingumo kelias“. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kancleris (toliau – Kancleris) 2014 m. sausio 13 d. kreipėsi 

(kreipimosi Nr. 23-165) į regionų plėtros tarybas, kviesdamas dalintis idėjomis ir teikti siūlymus dėl 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimo. 

Atsižvelgiant į Kanclerio kreipimąsi, Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdyje, 

vykusiame 2014 m. vasario 6 d. buvo svarstytas klausimas dėl galimybių įgyvendinti regioninį 

projektą „Valstybingumo kelias“. Projektas „Valstybingumo kelias“ būtų teikiamas Lietuvos 

Respublikos Vyriausybei, siūlant jį įtraukti į Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo 

programą. Posėdyje buvo pritarta idėjai įgyvendinti bendrą regioninį projektą „Valstybingumo kelias“ 

ir nuspręsta sudaryti Marijampolės regiono darbo grupę, atsakingą už projekto idėjos įgyvendinimą.  

Marijampolės regiono plėtros tarybos 2014 m. kovo 13 d. sprendimu Nr. 51/8S-4 patvirtinta 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Marijampolės regione darbo grupė (toliau – Darbo 

grupė), kuriai pavesta parengti siūlymus Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programai 

ir iki 2014 m. balandžio 1 d. pasiūlymus pateikti Marijampolės regiono plėtros tarybai.  

Darbo grupės nariai pagal LR Vyriausybės Kanceliarijos pateiktą formą teikė siūlymus dėl 

bendro regioninio projekto „Valstybingumo kelias“. Siūlymai svarstyti darbo grupės 2014-03-25 ir 

2014-04-03 posėdžiuose.  

Atsižvelgiant į Darbo grupės narių pateiktus ir apsvarstytus siūlymus, teikiamas sprendimo 

projektas dėl pritarimo projektui „Valstybingumo kelias“. Marijampolės regiono plėtros tarybai 

pritarus projektui, projektas „Valstybingumo kelias“ būtų teikiamas Kancleriui. 

Sekretoriatas 2014 m. balandžio 7 d. el. paštu Marijampolės regiono plėtros tarybos nariams 

išsiuntė aiškinamąjį raštą, sprendimo projektą, tarybos nario balsavimo lapą.  

Rašytinėje procedūroje dalyvavo ir savo nuomonę užpildydami tarybos nario balsavimo lapą 

pareiškė 9 Marijampolės regiono plėtros tarybos nariai. Sprendimo projektui be pastabų pritarė visi 

Rašytinėje procedūroje dalyvavę Marijampolės regiono plėtros tarybos nariai.  

2. NUTARTA. 

Priimti sprendimą Nr. 51/8S-6 ,,Dėl pritarimo projektui „Valstybingumo kelias“.  

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                     Algis Žvaliauskas 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                 Agnė Norutė 


