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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, 39.1 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 – Skyrius). Skyrius 2019 m. balandžio 3 d el. paštu Tarybos nariams išsiuntė 

Rašytinės procedūros darbotvarkę, aiškinamąjį raštą, sprendimo projektą ir Tarybos nario balsavimo 

lapą. 

Rašytinės procedūros pradžia – 2019 m. balandžio 3 d., pabaiga – 2019 m. balandžio 9 d. 

Rašytinėje procedūroje dalyvavo:  

Regiono plėtros tarybos pirmininkas Metas Ražinskas. 

Regiono plėtros tarybos nariai: Kęstutis Bagdanavičius, Romas Giedraitis, Povilas Isoda, 

Raimondas Melnykas, Valdas Kamaitis, Irena Lunskienė, Algirdas Neiberka, Edgaras Pilypaitis, 

Vincas Plikaitis, Gintaras Skamaročius, Vaidas Šalaševičius. Evaldas Ulevičius. 

RAŠYTINĖS PROCEDŪROS DARBOTVARKĖ:  

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

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

Pateiktu sprendimo projektu siūloma tikslinti į Marijampolės regiono plėtros planą 2014–2020 

metams (toliau – MRPP) anksčiau įtrauktų projektų informaciją. Atlikti pakeitimai projektų, 

planuojamų įgyvendinti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos priemones: 

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

didinimas“ 

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė) 2019 m. balandžio 2 d. raštu 

Nr. SD-891(6.1.) ,,Dėl projekto Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-41-0006 „Ikimokyklinio ugdymo paslaugų 

plėtra Kazlų Rūdoje“ kreipėsi, prašydama patikslinti MRPP, pakeičiant projekto ,,Ikimokyklinio 

ugdymo paslaugų plėtra Kazlų Rūdoje“ (toliau – Projektas), įgyvendinamo pagal regioninę priemonę 

Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“, 

finansavimo šaltinių lėšų sumas. Projekto finansavimo šaltinių lėšų sumos tikslinamos, nes Centrinei 

projektų valdymo agentūrai vertinant pateiktą Projekto paraišką buvo nustatyti esminiai paraiškos 

pakeitimai, palyginus su projektiniu pasiūlymu dėl regiono projekto įgyvendinimo. 

Vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodikos 39.2 p. nuostatomis, MRPP 

pakeitimas laikomas neesminiu, todėl nėra derinamas su Vidaus reikalų ministerija ir kitomis už 

atitinkamą valdymo sritį atsakingomis ministerijomis ir teikiamas tiesiogiai Tarybai.  
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Priemonė Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 

renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“. 

Kalvarijos savivaldybės administracija 2019 m. kovo 27 d. raštu Nr. IS-522-(4.16-01) ,,Dėl 

duomenų Marijampolės regiono plėtros plano 2014-2020 metams pakeitimui pateikimo“ kreipėsi, 

prašydama patikslinti MRPP, pakeičiant projekto ,,Vandens gerinimo įrenginių statyba Kalvarijos 

savivaldybės Liubavo ir Sangrūdos kaimuose“ (toliau – Projektas), įgyvendinamo pagal regioninę 

priemonę Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 

renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, siektiną stebėsenos rodiklio P.N.051 

,,Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų 

geriamojo vandens gerinimo įrenginių” (toliau – Stebėsenos rodiklis) reikšmę. Projekto Stebėsenos 

rodiklis tikslinamas, nes Aplinkos projektų valdymo agentūrai vertinant pateiktą Projekto paraišką 

buvo nustatyti esminiai Stebėsenos rodiklio reikšmės neatitikimai, palyginus su projektiniu pasiūlymu 

dėl regiono projekto įgyvendinimo. Paraiškoje Stebėsenos rodiklis sumažėjo 21,42 proc., lyginant su 

projektiniu pasiūlymu dėl regiono projekto įgyvendinimo.  

Atsižvelgiant į tai, buvo parengtas MRPP dalių „Plano įgyvendinimo stebėsena“ pakeitimo 

projektas, kuris 2019 m. kovo 27 d. raštu Nr. 51/8D-46 pateiktas derinti Aplinkos ir Vidaus reikalų 

ministerijoms. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija 2019 m. kovo 29 d. el. pašto laišku 

informavo, kad MRPP pakeitimo projektui pastabų neturi. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 

2019 m. balandžio 2 d. el. pašto laišku informavo, kad MRPP pakeitimo projektui pastabų neturi. 

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją 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“.  

Vadovaujantis Raglamento 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, sprendimas yra priimtas. 2019 m. balandžio 9 d. buvo pateikta 13 

Tarybos narių balsavimo lapų, sprendimo projektui pritarė 13 iš 18 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“ 2019 m. balandžio 9 

d. pateiktas Tarybos pirmininkui pasirašyti nelaukiant Reglamento 45 punkte nustatyto procedūros 

termino pabaigos.  

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-11 ,,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 


