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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 ir 42 punktais ir atsižvelgiant į Kalvarijos savivaldybės administracijos 2016 m. liepos 7 

d. raštą Nr. IS-1093-(4.16-01) „Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams“ bei Šakių 

rajono savivaldybės administracijos 2016 m. liepos 13 d. raštą Nr. RP-91 „Dėl Marijampolės regiono 

plėtros plano 2014–2020 metams pakeitimo“, Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas M. 

Ražinskas priėmė sprendimą klausimą „Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams 

pakeitimo“ organizuoti 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 sekretoriato funkcijas 

atliekantis Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės apskrities 

skyrius (toliau – Sekretoriatas). Sekretoriatas 2016 m. liepos 15 d. el. paštu Marijampolės regiono 

plėtros tarybos nariams išsiuntė Rašytinės procedūros darbotvarkę, aiškinamąjį raštą, sprendimo 

projektą, Marijampolės regiono plėtros tarybos nario balsavimo lapą. 

Rašytinės procedūros pradžia – 2016 m. liepos 18 d., pabaiga – 2016 m. liepos 22 d. 

Rašytinėje procedūroje dalyvavo (balsavimo lapai pridedami):  

Regiono plėtros tarybos pirmininkas Metas Ražinskas; 

Regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotojas Tautvydas Šukys; 

Regiono plėtros tarybos nariai: Juozas Bertašius, Vidmantas Brazys, Vytautas Kanevičius, 

Valdas Kamaitis, Algirdas Neiberka, Vincas Plikaitis. 

RAŠYTINĖS PROCEDŪROS DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams pakeitimo; 

1. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams pakeitimo. 

Marijampolės regiono plėtros planas 2014–2020 metams (toliau – MRPP) buvo patvirtintas 

Marijampolės regiono plėtros tarybos 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr. 51/8S-46 „Dėl 

Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams patvirtinimo”. MRPP parengtas pagal 

Regionų plėtros planų rengimo metodiką, patvirtintą Vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. 

įsakymu Nr. 1V-706 „Dėl regionų plėtros planų metodikos patvirtinimo“.  

Kalvarijos savivaldybės administracija 2016 m. liepos 7 d. raštu Nr. IS-1093-(4.16-01) „Dėl 

Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams“ prašo pakeisti projektus 2.01.03.04.04. 

„Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Kalvarijos mieste. I etapas“ ir 

2.01.03.04.05. „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Kalvarijos mieste. II 

etapas“ projektu „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Kalvarijos mieste“. 

Šakių rajono savivaldybės administracija 2016 m. liepos 13 d. raštu Nr. RP-91 „Dėl 

Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams pakeitimo“ prašo pakeisti projekto 

2.01.03.04.06 „Šakių rajono savivaldybės kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano parengimas“ 

pavadinimą į „Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema koregavimas“. 

Marijampolės regiono plėtros tarybai pateiktas 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“.  
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NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-24 „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“. 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                       Metas Ražinskas 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                 Agnė Norutė 


