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Vadovaudamasis Marijampolės regiono plėtros tarybos darbo reglamento1 (toliau – 

Reglamentas) 39.1 papunkčiu, Marijampolės regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) posėdis 

organizuojamas rašytinės procedūros tvarka. 

Tarybos posėdį rašytinės procedūros tvarka, vadovaudamasis Reglamento 43-45 ir 47 punktais, 

vykdė Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės apskrities 

skyrius (toliau – Skyrius). Skyrius 2021 m. sausio 11 d. el. paštu Tarybos nariams išsiuntė Rašytinės 

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

Rašytinės procedūros pradžia – 2021 m. sausio 11 d. 

Rašytinės procedūros pabaiga – 2021 m. sausio 15 d. 

Posėdžio pirmininkas – Edgaras Pilypaitis, Tarybos pirmininkas. 

Posėdžio sekretorius – Kristina Jakavonienė, Skyriaus vyr. specialistė.   

Rašytinėje procedūroje dalyvavo 15 iš 18 Tarybos narių, užpildydami Tarybos nario balsavimo 

lapą (Reglamento 2 priedas):  

Tarybos pirmininkas Edgaras Pilypaitis. 

Tarybos nariai: Kęstutis Bagdanavičius, Povilas Isoda, Valdas Kamaitis, Paulius Marozas, 

Albinas Mitrulevičius, Algirdas Neiberka, Simonas Petrulis, Vincas Plikaitis, Metas Ražinskas, Vaidas 

Šalaševičius, Evaldas Ulevičius, Bernardinas Petras Vainius, Aidas Vaišnora, Marius Žitkus.  

RAŠYTINĖS PROCEDŪROS DARBOTVARKĖ: 

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

 

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

           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“, kuriuo patikslinta Plano dalis „Strategija, atliekant techninio 

pobūdžio pakeitimus pagal Regionų plėtros planų rengimo metodikos2 (toliau – Metodika) 2 priedo 1 

ir 2 lenteles (į Strategijos dalį perkeliant Plano įgyvendinimo stebėseną). Taip pat patikslintos Kazlų 

Rūdos savivaldybės administracijos įgyvendinamo projekto ,,Kazlų Rūdos miesto Vytauto gatvės 

dalies infrastruktūros gerinimas“ finansavimo šaltinių sumos ir Marijampolės savivaldybės 

administracijos projekto „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Marijampolėje“ finansavimo šaltinių 

sumos bei stebėsenos rodiklio reikšmė ir projekto aprašymas, sudarant pareiškėjams galimybę kreiptis 

dėl projektų papildomo finansavimo. Vadovaujantis Metodikos 32.5. p. patikslintos Vilkaviškio rajono 

savivaldybės administracijos baigtų įgyvendinti projektų: ,,Vilkaviškio miesto Janonio gatvės dalies 

rekonstrukcija“ ir „Vilkaviškio miesto Kęstučio ir Maironio gatvių dalių rekonstrukcija“ finansavimo 

šaltinių sumos ir stebėsenos rodiklių reikšmės bei „Vilkaviškio miesto Vilniaus gatvės dalies 

rekonstrukcija“ stebėsenos rodiklio reikšmė. Taip pat patikslintos baigtų įgyvendinti projektų  

„Marijampolės savivaldybės Kauno gatvės dalies ir Kempingo gatvės rekonstrukcija“ finansavimo 

šaltinių sumos ir projektų „Kazlų Rūdos miesto Gedimino ir Kęstučio gatvių dalių infrastruktūros 

sutvarkymas“ ir „Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas teritorijoje tarp V. Kudirkos ir Kęstučio gatvių 

Šakiuose“ finansavimo šaltinių sumos ir stebėsenos rodiklių reikšmės. Pagal pasirašytą finansavimo 

sutartį patikslintos projektų „Kalvarijos miesto Laisvės gatvės rekonstrukcija“ ir „Šakių miesto 

                                                 
1 Marijampolės regiono plėtros tarybos darbo reglamentas, patvirtintas Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. 

birželio 30 d. sprendimu Nr. 51/8S-23 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos darbo reglamento patvirtinimo“; 
2 Patvirtinta Vidaus reikalų ministro 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1V-376 „Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

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

 



2 

 

susisiekimo infrastruktūros modernizavimas“ finansavimo šaltinių sumos, o projekto „Naujos Šiaurės 

g. atkarpos tarp Vienybės g. ir Pilviškių g. statyba“ stebėsenos rodiklio reikšmė.  

Balsavo: „už“ – 15, „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 0. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-1 „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                                                                                         Edgaras Pilypaitis 

 

 

 

 

     Posėdžio sekretorė                                                                                             Kristina Jakavonienė 


