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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 (toliau – Taryba) sekretoriato 

funkcijas atliekantis Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės 

apskrities skyrius (toliau – Sekretoriatas). Sekretoriatas 2017 m. kovo 30 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 – 2017 m. kovo 30 d., pabaiga – 2017 m. balandžio 5 d. 

Rašytinėje procedūroje dalyvavo (balsavimo lapai pridedami):  

Regiono plėtros tarybos pirmininkas Metas Ražinskas; 

Regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotojas Tautvydas Šukys; 

Regiono plėtros tarybos nariai: Kęstutis Bagdanavičius, Povilas Isoda, Valdas Kamaitis, 

Vytautas Kanevičius, Algirdas Neiberka, 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 (toliau – Metodika), patvirtintą Vidaus reikalų ministro 

2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1V-706 „Dėl regionų plėtros planų metodikos patvirtinimo“. 

Vadovaujantis Metodikos 8 punktu, MRPP dalyje „Priemonių planas“ turi būti nurodytos priemonės, 

kurioms įgyvendinti gali būti teikiama negrąžintina ES lėšų subsidija, įgyvendinant iš ES finansinės 

paramos lėšų bendrai finansuojamą regiono projektą, įtrauktiną į siūlomų finansuoti regiono projektų 

sąrašą, arba iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą valstybės projektą, įgyvendinamą 

pagal integruotą teritorijos vystymo programą. 

2015 m. rugsėjo 24 d. Marijampolės regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/8S-15 MRPP 

buvo papildytas priemone Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ (toliau – Priemone), 

įtraukiant 5 planuojamus įgyvendinti projektus. 2016 m. spalio 19 d. Marijampolės regiono plėtros 

tarybos sprendimu Nr. 51/8S-30 MRPP buvo papildytas dar vienu projektu, t. y. Vilkaviškio rajono 

savivaldybės administracijos „Kompleksiškai sutvarkyti J. Basanavičiaus aikštės viešąsias erdves“. Iš 

viso Į MRPP pagal šią Priemonę yra įtraukti 6 projektai. Vienas iš jų – „Vilkaviškio miesto centrinės 

Basanavičiaus aikštės ir jos prieigų sutvarkymas” jau yra baigtas įgyvendinti. 

2016 m. birželio 28 d. Marijampolės regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/8S-19 MRPP 

buvo papildytas priemone Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“, 

įtraukiant 7 planuojamus įgyvendinti projektus. 
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Atsižvelgiant į gautus Kalvarijos, Šakių rajono ir Vilkaviškio rajono savivaldybių prašymus 

patikslinti planuojamų įgyvendinti projektų pagal priemones Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų 

kompleksinė plėtra“ ir Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ 

duomenis, parengtas MRPP pakeitimo projektas. Keitimų esmė – tikslinamos projektų įgyvendinimo 

etapų datos ir apjungiami 2 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos projektai (priemonė Nr.  

2.02.02.01. „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“) į vieną, pavadinimu „Visuomeninės 

paskirties pastato ir viešųjų erdvių sutvarkymas Kybartuose, pritaikant juos bendruomenės  

poreikiams“.    

2017 m. kovo 14 d. MRPP pakeitimo projektas buvo pateiktas Vidaus reikalų ministerijai 

derinti, iki kovo 21 d., prašant pateikti MRPP derinimo pažymą. Kadangi iki nurodyto rašte derinimo 

termino atsakymas negautas, laikoma, kad MRPP pakeitimo projektas derinamas be pastabų. 

Vadovaujantis Reglamento 48 punktu ir gavus daugiau kaip pusės visų Tarybos narių 

užpildytus Tarybos nario balsavimo lapus, kuriuose pritarimas išreikštas daugiau kaip pusės visų 

Tarybos narių balsų dauguma, laikoma, kad sprendimas yra priimtas – 2017 m. balandžio 3 d. buvo 

pateikti 8 Tarybos narių balsavimo lapai, sprendimo projektui pritarė 8 iš 12 Tarybos narių. 

Sprendimas „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“ 2017 m. 

balandžio 3 d. pateiktas Tarybos pirmininkui pasirašyti nelaukiant Reglamento 45 punkte nustatyto 

procedūros termino pabaigos.  

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-7 „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                                                                                     Jurgita Mitrulevičienė 

 

 

 


