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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 2017 m. spalio 12 d. el. paštu Marijampolės regiono plėtros tarybos nariams 

išsiuntė Rašytinės procedūros darbotvarkę, aiškinamuosius raštus, sprendimo projektus, Marijampolės 

regiono plėtros tarybos nario balsavimo lapą. 

Rašytinės procedūros pradžia – 2017 m. spalio 12 d., pabaiga – 2017 m. spalio 18 d. 

Rašytinėje procedūroje dalyvavo (balsavimo lapai pridedami):  

Regiono plėtros tarybos pirmininkas Metas Ražinskas; 

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

Kazla, Irena Lunskienė, Algirdas Neiberka, Edgaras Pilypaitis, Vincas Plikaitis, Bernardinas Petras 

Vainius. 

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“.  

MRPP pakeitimo projekte tikslinama projektų informacija pagal žemiau nurodytas  priemones: 

Priemonė 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ 

Atsižvelgiant į gautus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos 2017 m. liepos 27 d. raštu 

Nr. (07)(2.14)SD-1634), Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos 2017 m. rugsėjo 25 d. raštu Nr. SD-

2856 (6.1.) ir Kalvarijos savivaldybės administracijos 2017 m. spalio 2 d. raštu Nr. IS-1301-(4.16-01) 

prašymus patikslinti planuojamų įgyvendinti projektų pagal priemonę 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir 

dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ duomenis, buvo parengtas MRPP pakeitimo projektas. Pakeitimų 

esmė – keičiami projektų paraiškų pateikimo terminai: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos 

planuojamo įgyvendinti projekto ,,Pėsčiųjų tako įrengimas teritorijoje tarp Radastų ir Lauko g. Vilkaviškio 

mieste“ iš 2017 m., rugsėjo mėn. į 2018 m. kovo mėn., Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos 

planuojamo įgyvendinti projekto „Dviračių takas Kazlų Rūda – naujosios miesto kapinės“ iš 2017 m. 

lapkričio mėn. į 2018 m. vasario mėn., Kalvarijos savivaldybės administracijos planuojamo įgyvendinti 

projekto „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Dariaus ir Girėno g., Kalvarijos mieste“ iš 2017 m. gruodžio 

mėn. į 2018 m. kovo mėn. Atsižvelgiant į tai, atitinkamai koreguojami kiti projektų įgyvendinimo terminai. 

Priemonė 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ 

Atsižvelgiant į gautus Šakių rajono savivaldybės administracijos 2017 m. rugsėjo 28 d. raštu Nr. 

S-2223 ir Kalvarijos savivaldybės administracijos 2017 m. rugpjūčio 30 d. raštu Nr. IS-1163-(4.16-01) 
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prašymus patikslinti planuojamų įgyvendinti projektų pagal priemonę 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių 

vystymas“ duomenis, buvo parengtas MRPP pakeitimo projektas. Pakeitimų esmė – keičiami projektų 

paraiškų pateikimo terminai: Šakių rajono savivaldybės administracijos įgyvendinamo projekto „Šakių 

miesto susisiekimo infrastruktūros modernizavimas“ iš 2017 m. rugsėjo mėn. į 2018 m. kovo mėn., 

Kalvarijos savivaldybės administracijos įgyvendinamo projekto „Kalvarijos miesto Laisvės gatvės 

rekonstrukcija“ iš 2017 m. rugpjūčio mėn. į 2018 m. kovo mėn. Atsižvelgiant į tai, atitinkamai 

koreguojami kiti projektų įgyvendinimo terminai. 

Priemonė 09.1.3-CPVA-R-705 ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo 

didinimas“ 

Atsižvelgiant į gautą Marijampolės savivaldybės administracijos 2017 m. spalio 9 d. raštu Nr. SA-

9820 (10.19.) prašymą patikslinti planuojamo įgyvendinti projekto pagal priemonę 09.1.3-CPVA-R-705 

,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas duomenis, buvo parengtas MRPP 

pakeitimo projektas. Pakeitimų esmė – keičiama Marijampolės savivaldybės administracijos įgyvendinamo 

projekto „Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Rasa“ modernizavimas“ paraiškos pateikimo terminas iš 

2017 m. spalio mėn. į 2017 m. gruodžio mėn. ir atitinkamai koreguojami kiti projekto įgyvendinimo 

terminai. 

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją Marijampolės regiono plėtros tarybai teikiamas 

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“.  

Rašytinėje procedūroje dalyvavo ir sprendimo projektui pritarė 10 iš 12 Tarybos narių.  

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-40 „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                                                                                     Ingrida Švabauskienė 


