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

patvirtinto Marijampolės regiono plėtros tarybos 2015 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. 51/8S-3 „Dėl 

Marijampolės regiono plėtros tarybos darbo reglamento patvirtinimo“, 14 punktu ir atsižvelgiant į 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos 2016 m. balandžio 12 d. raštą Nr. SD-1174 „Dėl 

Marijampolės regiono projektų sąrašo“ Marijampolės regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) 

primininkas Metas Ražinskas priėmė sprendimą klausimą „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 

2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 51/8S-14 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės 08.1.2-

CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ spręsti organizuojant rašytinę 

procedūrą. 

Tarybos sprendimo priėmimą, taikant rašytinę procedūrą (toliau – Rašytinė procedūra), 

vadovaudamasis Reglamento 14 punktu, vykdė Tarybos sekretoriato funkcijas atliekantis Regioninės 

plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės apskrities skyrius (toliau – 

Sekretoriatas). Sekretoriatas 2016 m. balandžio 18 d. el. paštu Tarybos nariams išsiuntė Rašytinės 

procedūros darbotvarkę, aiškinamąjį raštą, sprendimo projektą, Tarybos nario balsavimo lapą. 

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

Rašytinėje procedūroje dalyvavo (balsavimo lapai pridedami): Tarybos pirmininkas Metas 

Ražinskas; Tarybos pirmininko pavaduotojas Tautvydas Šukys; Tarybos nariai: Juozas Bertašius, 

Povilas Isoda (laikinai pavaduojantis Vidmantą Brazį), Antanas Burinskas, Vytautas Kanevičius, 

Algirdas Neiberka, Valdas Kamaitis, Justinas Kazla. Rašytinėje procedūroje dalyvavo 9 iš 12 Tarybos 

narių, gauta daugiau kaip ½ visų Tarybos narių užpildytų Tarybos nario balsavimo lapų, rašytinė 

procedūra įvykdyta.  

RAŠYTINĖS PROCEDŪROS DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 51/8S-14 „Dėl 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės 

įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ 

iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo 

patvirtinimo“ pakeitimo. 

1. SVARSTYTA: Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 

51/8S-14 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto 

„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto 

fondo plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų 

sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

Rašytinėje procedūroje dalyvavo ir savo nuomonę užpildydami Tarybos nario balsavimo lapą 

pareiškė 9 Tarybos nariai. Sprendimo projektui be pastabų pritarė visi Rašytinėje procedūroje dalyvavę 

Tarybos nariai.  

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-18 ,,Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 

m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 51/8S-14 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

 
 



veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės 08.1.2-

CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                   Metas Ražinskas 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                     Aistė Kazlauskienė 

 


