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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 Marijampolės regiono plėtros tarybos 2014 m. lapkričio 7 d. 

posėdžio protokolinį sprendimą dėl Marijampolės regiono integruotos teritorijos vystymo programos, 

Marijampolės savivaldybės administracijos 2014 m. gruodžio 12 d. raštą Nr. SA-12129-(10.56) „Dėl 

2011–2013 metų laikotarpio sąrašo tikslinimo“ ir Marijampolės savivaldybės administracijos 2014 m. 

gruodžio 12 d. raštą Nr. AS-12131(10.39) „Dėl projektinio pasiūlymo pagal Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programos priemonę „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“, Marijampolės regiono plėtros 

tarybos pirmininkas A. Žvaliauskas priėmė sprendimą klausimus „Dėl tikslinių ir susietų teritorijų 

Marijampolės regiono integruotos teritorijos vystymo programoje“, „Dėl Marijampolės regiono 

projektų 2011–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei „Teritorijų planavimas“ patikslinimo“, „Dėl 

Marijampolės regiono projektų 2007–2010 m. ir 2011–2013 m. laikotarpių sąrašų priemonei 

„Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ patikslinimo“, „Dėl Marijampolės regiono projektų 

2007–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“ patikslinimo“ ir 

„Dėl Marijampolės regiono 2011–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei „Nestacionarių socialinių 

paslaugų infrastruktūros 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). Sekretoriatas 2014 m. gruodžio 

15 d. el. paštu Marijampolės regiono plėtros tarybos nariams išsiuntė Rašytinės procedūros 

darbotvarkę, aiškinamuosius raštus, sprendimų projektus, tarybos nario balsavimo lapą. 

Rašytinės procedūros pradžia – 2014 m. gruodžio 15 d., pabaiga – 2014 m. gruodžio 19 d. 

Rašytinėje procedūroje dalyvavo (balsavimo lapai pridedami):  

Regiono plėtros tarybos pirmininkas Algis Žvaliauskas; 

Regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotojas Algirdas Neiberka; 

Regiono plėtros tarybos nariai: Juozas Bertašius, Vidmantas Brazys, Antanas Burinskas, 

Vytautas Kanevičius, Valdas Tumelis, Zenonas Ulkė, Aidas Vaišnora. 

RAŠYTINĖS PROCEDŪROS DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl tikslinių ir susietų teritorijų Marijampolės regiono integruotos teritorijos vystymo 

programoje; 

2. Dėl Marijampolės regiono projektų 2011–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei „Teritorijų 

planavimas“ patikslinimo; 

3. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2010 m. ir 2011–2013 m. laikotarpių sąrašų 

priemonei „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ patikslinimo; 

4. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei „Praeityje 

užterštų teritorijų tvarkymas“ patikslinimo; 

5. Dėl Marijampolės regiono 2011–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei „Nestacionarių 

socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ patikslinimo. 
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1. SVARSTYTA. Dėl tikslinių ir susietų teritorijų Marijampolės regiono integruotos 

teritorijos vystymo programoje. 

2014 m. lapkričio 7 d. vykusiame Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdyje buvo aptarta 

rengiama Marijampolės regiono integruotų teritorijų vystymo programa bei priimtas protokolinis 

sprendimas Šakių miestą bei Kazlų Rūdos miestą Marijampolės regiono integruotų teritorijų vystymo 

programoje laikyti susietomis teritorijomis, kurioms reikalingos kompensacinės priemonės bei 

rekomenduoti Kazlų Rūdos ir Šakių rajono savivaldybių taryboms priimti sprendimus dėl Kazlų Rūdos 

ir Šakių miestų laikymo susietomis teritorijomis Marijampolės regiono integruotų teritorijų vystymo 

programoje. 

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija 2014 m. gruodžio 1 d. raštu Nr. SD-(4.14)-3658 

informavo, kad Kazlų Rūdos savivaldybės taryba 2014 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS IV(41)-

2248 nusprendė nustatyti Kazlų Rūdos miestą Marijampolės regiono integruotų teritorijų vystymo 

programos susieta teritorija. 

Šakių rajono savivaldybės administracija 2014 m. gruodžio 3 d. raštu Nr. S-3396 informavo, 

kad Šakių rajono savivaldybės taryba 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-336 nusprendė 

pripažinti Šakių miestą susieta teritorija Marijampolės regiono integruotos teritorijos vystymo 

programoje 2014-2020 metams. 

Atsižvelgiant į tai, parengtas ir pateiktas svarstyti Marijampolės regiono plėtros tarybos 

sprendimo projektas, kuriuo nusprendžiama nustatyti, kad Marijampolės regiono integruotos teritorijos 

vystymo programoje tikslinėmis teritorijomis laikomi Kalvarijos, Vilkaviškio ir Marijampolės miestai, 

susietomis teritorijomis – Kazlų Rūdos ir Šakių miestai. 

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.  

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-25 ,,Dėl tikslinių ir susietų teritorijų Marijampolės 

regiono integruotos teritorijos vystymo programoje“.  

2. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono projektų 2011–2013 m. laikotarpio sąrašo 

priemonei „Teritorijų planavimas“ patikslinimo. 

Marijampolės regiono plėtros taryba 2010 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. TS-23 patvirtino 

(nauja redakcija išdėstyta Marijampolės regiono plėtros tarybos 2013 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. 

51/8S-48) Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių 

plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo 

administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“, 2011–

2013 m. laikotarpio sąrašą Nr. 42 (toliau – Projektų sąrašas). Į Projektų sąrašą įtraukta 12 projektų, iš 

jų 6 baigti įgyvendinti.  

Kalvarijos savivaldybės administracijos baigtam įgyvendinti projektui „Kalvarijos 

savivaldybės bendrojo plano koregavimas ir detaliųjų bei specialiųjų planų parengimas“ faktiškai 

išmokėta 1.303,02 Lt mažiau ES fondų lėšų, nei buvo skirta projekto finansavimo ir administravimo 

sutartimi.  

Dar dviem projektams (Kalvarijos savivaldybės administracijos projektas „Kalvarijos 

savivaldybės specialiojo plano bei bendrojo ir detaliųjų planų parengimas“ ir Kazlų Rūdos 

savivaldybės administracijos „Kazlų Rūdos savivaldybės ir miesto teritorijų planavimo dokumentų 

parengimas“ projektas) projektų finansavimo ir administravimo sutartimis skirta mažiau ES fondų 

lėšų, nei numatyta Projektų sąraše.  

Dviem šiuo metu įgyvendinamiems projektams buvo sumažintas finansavimas: 

1. Vidaus reikalų ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 1V-556 buvo sumažintas 

finansavimas Šakių rajono savivaldybės administracijos įgyvendinamam projektui „Šakių rajono  

detalieji ir specialieji planai – II etapas“ – ES fondų lėšos sumažintos 9.803,69 Lt; 

2. Vidaus reikalų ministro 2014 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 1V-712 buvo sumažintas 

finansavimas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos įgyvendinama projektui „Teritorijų 

planavimo dokumentų rengimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ – ES fondų lėšos sumažintos 

203.547,80 Lt.  
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Atsižvelgiant į tai, parengtas ir pateiktas svarstyti Marijampolės regiono plėtros tarybos 

sprendimo projektas, kuriuo Projektų sąraše patikslinami projektų biudžetai remiantis aukščiau 

išdėstyta informacija. 

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.  

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-26 ,,Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2010 

m. birželio 28 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal 

priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“ 2011–2013 m. laikotarpio sąrašų patvirtinimo“ 

pakeitimo“.  

3. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono projektų 2007–2010 m. ir 2011–2013 m. 

laikotarpių sąrašų priemonei „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ patikslinimo. 

Marijampolės regiono plėtros taryba yra patvirtinusi 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“ VP3-1.1-

VRM-01-R priemonę „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“:  

- 2007–2010 m. laikotarpio sąrašą Nr. 41 (Marijampolės regiono plėtros tarybos 2008 m. 

gruodžio 30 d. sprendimas Nr. TS-16; nauja redakcija išdėstytas Marijampolės regiono plėtros tarybos 

2012 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. 51/8S-6) (toliau – Pirmojo etapo sąrašas); 

- 2011–2013 m. laikotarpio sąrašą Nr. 42 (Marijampolės regiono plėtros tarybos 2010 m. 

birželio 9 d. sprendimas Nr. TS-17) (toliau – Antrojo etapo sąrašas).  

Marijampolės savivaldybės administracija 2014 m. gruodžio 12 d. raštu Nr. SA-12129-

(10.56) informavo, kad Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 9 d. įsakymu 

Nr. 1V-848 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 

1V-148 „Dėl regioninių centrų kompleksinės plėtros investicinių programų patvirtinimo“ pakeitimo“ 

pakeista Marijampolės regioninio centro kompleksinės plėtros 2008–2013 metų investicinė programa 

(toliau – Investicinė programa). Investicinėje programoje pakeistas preliminarus lėšų poreikis 1.1. ir 

1.4. priemonėse: 

- 1.1. priemonėje lėšos sumažintos 773 tūkst. Lt (ES fondų lėšos sudaro 657.447,34 Lt), pagal 

šią Investicinės programos priemonę įgyvendintas projektas „Kompleksinis J. Basanavičiaus aikštės 

viešųjų erdvių  sutvarkymas“, įtrauktas į Pirmojo etapo sąrašą; 

- 1.4. priemonėje lėšos padidintos 773 tūkst. Lt (ES fondų lėšos sudaro 657.447,34 Lt), pagal 

šią Investicinės programos priemonę įgyvendinamas projektas „Kompleksinis Rygiškių Jono parko, 

Kauno g. atkarpos ir teritorijos prie Rygiškių Jono gimnazijos viešųjų erdvių sutvarkymas“, įtrauktas į 

Antrojo etapo sąrašą. 

Raštu informuojama, kad Marijampolės savivaldybės administracija, panaudodama likusią 

tinkamų finansuoti išlaidų sumą, kuria padidintas 1.4. Investicinės programos priemonės preliminarus 

lėšų poreikis, nori išplėsti projekto „Kompleksinis Rygiškių Jono parko, Kauno g. atkarpos ir 

teritorijos prie Rygiškių Jono gimnazijos viešųjų erdvių sutvarkymas“ apimtį ir padidinti projekto 

bendrą tinkamų finansuoti išlaidų sumą. Papildomos lėšos (773 tūkst. Lt, iš jų ES fondų lėšos sudaro 

657.447,34 Lt) būtų skiriamos kompleksiškai sutvarkyti naujas, šalia šiuo metu projektu tvarkomos 

teritorijos esančias teritorijas ir jų viešąsias erdves: sutvarkyti V. Valaičio ir V. Kudirkos gatvių 

atkarpas, apšvietimą, rekonstruoti lietaus kanalizacijos tinklus. 

Remiantis aukščiau išdėstyta informacija ir siekiant užtikrinti spartų ir efektyvų ES fondų 

lėšų, skirtų regiono projektams, panaudojimą bei operatyviai priimti sprendimus dėl sutaupytų lėšų, 

pateikti du sprendimų projektai: 

- pirmuoju pateiktu sprendimo projektu siūloma tikslinti Pirmojo etapo sąrašą koreguojant 

baigto įgyvendinti projekto „Kompleksinis J. Basanavičiaus aikštės viešųjų erdvių  sutvarkymas“, 

vertę pagal faktiškai išmokėtas lėšas. Projekto „Kompleksinis J. Basanavičiaus aikštės viešųjų erdvių  

sutvarkymas“ vertė tikslinama remiantis Centrinės projektų valdymo agentūros el. paštu pateikta 

informacija (bendra projekto išlaidų suma 15.981.017,75 Lt; iš jų: ES fondų lėšos – 13.583.865,10 Lt; 

valstybės biudžeto lėšos – 1.198.576,32 Lt; pareiškėjo lėšos – 1.198.576,33 Lt); 

- antruoju pateiktu sprendimo projektu siūloma tikslinti Antrojo etapo sąrašą padidinant 

projekto „Kompleksinis Rygiškių Jono parko, Kauno g. atkarpos ir teritorijos prie Rygiškių Jono 
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gimnazijos viešųjų erdvių sutvarkymas“ vertę, sudarant galimybę projekto vykdytojui kreiptis į 

įgyvendinančiąją instituciją dėl papildomo finansavimo skyrimo, taip pat numatomą projekto veiklų 

įgyvendinimo pabaigos datą, projekto įgyvendinimo trukmę.  

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.  

NUTARTA: 

1. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-27 ,,Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2008 m. 

gruodžio 30 d. sprendimo Nr. TS-16 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal VP3-

1.1-VRM-01-R priemonę „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“, 2007–2010 m. laikotarpio 

sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“; 

2. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-28 „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“. 

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

priemonei „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“ patikslinimo. 

Marijampolės regiono plėtros taryba 2009 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. TS-4 patvirtino 

Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 

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

turizmo plėtrai“ VP3-1.4-AM-06-R priemonę „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“, 2007–2013 m. 

laikotarpio sąrašą Nr. 41 (toliau – Projektų sąrašas) (nauja redakcija išdėstytas Marijampolės regiono 

plėtros tarybos 2012 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. 51/8S-2). Į Projektų sąrašą įtraukti trys projektai, 

iš kurių 2 yra baigti įgyvendinti, o 1 projektas šiuo metu įgyvendinamas.  

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos baigtam įgyvendinti projektui „Užterštų teritorijų 

tvarkymas Kazlų Rūdos savivaldybėje“ faktiškai išmokėta 15.256,08 Lt ES fondų lėšų mažiau nei 

numatyta Projektų sąraše. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1367 pakeistas 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programų priedas, Marijampolės regionui skirtos ES fondų lėšos 

priemonei „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“ įgyvendinti padidintos 163.853,00 Lt iki 

2.083.609,00 Lt. Remiantis aukščiau išdėstyta informacija, Marijampolės regione nepanaudotos ES 

fondų lėšos pagal priemonę – 179.110,04 Lt.  

2014 m. gruodžio 12 d. raštu Nr. AS-12131(10.39) Marijampolės savivaldybės administracija 

informavo, kad projekto „Naftos produktais užterštos teritorijos, esančios Gamyklų g. 8, 

Marijampolėje, išvalymas“ (toliau – Projektas) įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad taršos šaltinių 

Projekto lėšomis tvarkomoje teritorijoje yra daugiau, nei numatyta parengtame užterštos teritorijos 

tvarkymo plane. Buvo atlikti papildomi užterštos teritorijos tyrimai, gauta Lietuvos geologijos 

tarnybos išvada, kurių pagrindu buvo parengtas užterštos teritorijos tvarkymo planas papildomos 0,07 

ha teritorijos sutvarkymui. Projekto vykdytojas Marijampolės savivaldybės administracija yra 

pasirengęs projektą įgyvendinti didesne apimtimi (parengti reikalingi dokumentai, atlikti rangos darbų 

viešieji pirkimai). Atlikus papildomus teritorijos tvarkymo darbus Projektas būtų įgyvendintas didesne 

apimtimi, tačiau tam nepakanka lėšų. Papildomiems darbams atlikti trūksta 223.887,33 Lt (iš jų – 

179.109,86 Lt ES fondų lėšos). 

Parengtu sprendimo projektu siūloma tikslinti Projektų sąraše nurodytas Marijampolės 

regionui skirtas lėšas pagal priemonę bei patikslinti į Projektų sąrašą įtraukto projekto „Užterštų 

teritorijų tvarkymas Kazlų Rūdos savivaldybėje“ vertę pagal jam faktiškai išmokėtas lėšas, o 

Marijampolės savivaldybės administracijos projekto „Naftos produktais užterštos teritorijos, esančios 

Gamyklų g. 8, Marijampolėje, išvalymas“ biudžetą padidinti sudarant galimybę projekto vykdytojui 

kreiptis į Įgyvendinančiąją instituciją dėl papildomo finansavimo skyrimo.  

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.  

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-29 ,,Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 

m. kovo 24 d. sprendimo Nr. TS-4 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal VP3-1.4-
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AM-06-R priemonę „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“, 2007–2013 m. laikotarpio sąrašų 

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

5. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono 2011–2013 m. laikotarpio sąrašo priemonei 

„Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ patikslinimo. 

Marijampolės regiono plėtros taryba 2010 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. TS-18 patvirtino 

(nauja redakcija išdėstytas Marijampolės regiono plėtros tarybos 2011 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. 

51/8S-31) Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir 

socialinė infrastruktūra“ VP3-2.4-SADM-01-R priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų 

infrastruktūros plėtra“, 2011–2013 m. laikotarpio sąrašą Nr. 42 (toliau – Antrojo etapo sąrašas).  

Į Antrojo etapo projektų sąrašą įtraukti 5 projektai, 4 iš jų baigti įgyvendinti. Atsižvelgiant į 

tai, siūloma tikslinti Antrojo etapo sąrašą pagal baigtiems projektams faktiškai išmokėtas lėšas. 

Patikslinus Projektų sąrašą, likusios nepanaudotos lėšos pagal Priemonę sudarytų 3.653,16 Lt. 

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.  

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-30 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2010 

m. birželio 9 d. sprendimo Nr. TS-18 „Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal VP3-

2.4-SADM-01-R priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, 2011–2013 m. 

laikotarpio sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 
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