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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 Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas M. Ražinskas priėmė 

sprendimą klausimą „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 sekretoriato funkcijas 

atliekantis Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės apskrities 

skyrius (toliau – Sekretoriatas). Sekretoriatas 2016 m. rugpjūčio 4 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. rugpjūčio 4 d., pabaiga – 2016 m. rugpjūčio 10 d. 

Rašytinėje procedūroje dalyvavo (balsavimo lapai pridedami):  

Regiono plėtros tarybos pirmininkas Metas Ražinskas; 

Regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotojas Tautvydas Šukys; 

Regiono plėtros tarybos nariai: Povilas Isoda, Vytautas Kanevičius, Valdas Kamaitis, 

Algirdas Neiberka, Vincas Plikaitis, Vidas Juozas Šalaševičius. 

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“.  

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-307 „Dėl 2014–

2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties 

didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų 

infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas priemonės 

Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų 

aprašas. Atsižvelgiant į tai, buvo parengtas MRPP pakeitimo projektas MRPP dalį „Priemonių planas“, 

papildant priemone 1.03.01.01. „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, įtraukiant projektus Nr. 

1.03.01.01.01. „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Kazlų Rūdoje“, 1.03.01.01.02. „Socialinių 

paslaugų infrastruktūros plėtra Marijampolės savivaldybėje“, 1.03.01.01.03. „Socialinių paslaugų 

infrastruktūros plėtra Šakių rajone“, 1.03.01.01.04. „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra 

Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ ir 1.03.01.01.05. „Kalvarijos globos ir užimtumo centro socialinės 

globos namų modernizavimas“. MRPP pakeitimo projektas 2016 m. liepos 15 d. buvo pateiktas derinti 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2016 m. liepos 27 d. 

raštu Nr. (21.1.3-81)SD-4678 pateikė pastabas ir pasiūlymus dėl pateikto derinti MRPP pakeitimo 
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projekto. Atsižvelgiant į pateiktas pastabas ir pasiūlymus, MRPP pakeitimo projektas buvo patikslintas 

ir parengta derinimo pažyma Nr. 11. 

Kalvarijos savivaldybės administracija 2016 m. rugpjūčio 1 d. raštu Nr. IS-1224-(4.16-01) 

„Dėl Marijampolės regiono plėtros plano tikslinimo“ kreipėsi į Marijampolės regiono plėtros tarybą, 

prašydama patikslinti MRPP nurodytą 1.02.01.02. priemonės „Modernizuoti savivaldybių kultūros 

infrastruktūrą“ 1.02.01.02.01. projekto „Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos patalpų 

pritaikymas bendruomenės poreikiams“ informaciją (nurodant, kad įgyvendinant projektą bus siekiama 

rodiklio P.N.304 „Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai“ reikšmė – 1).  

Marijampolės savivaldybės administracija 2016 m. rugpjūčio 2 d. raštu Nr. SA-7929(10.84) 

„Dėl informacijos apie projektą Marijampolės regiono plėtros plane 2014-2020 metams patikslinimo“ 

kreipėsi į Marijampolės regiono plėtros tarybą, prašydama patikslinti MRPP nurodytą 1.02.01.02. 

priemonės „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ 1.02.01.02.02. projekto „Viešosios 

Petro Kriaučiūno bibliotekos Vytauto g. 20 paslaugų plėtra“ informaciją (nurodant, kad įgyvendinant 

projektą bus siekiama rodiklio P.N.304 „Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai“ reikšmė – 1). 

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją, 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“.  

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-25 „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                                                                                      Kristina Jakavonienė 

 

 

 


