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MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2-OJO POSĖDŽIO, 

ORGANIZUOJAMO RAŠYTINĖS PROCEDŪROS TVARKA, PROTOKOLAS 

 

2019 m. rugsėjo 13 d. Nr. 51/8P-8 

Marijampolė 

 

Vadovaudamasis Marijampolės regiono plėtros tarybos darbo reglamento (toliau – 

Reglamentas), patvirtinto Marijampolės regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) 2016 m. birželio 30 

d. sprendimu Nr. 51/8S-23, 39.1 ir 42 punktais Tarybos pirmininkas E. Pilypaitis priėmė sprendimą 

klausimą ,,Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto 

„Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 

priemonės 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių diegimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo“ svarstyti organizuojant 

Tarybos posėdį rašytinės procedūros tvarka. 

Tarybos posėdį rašytinės procedūros tvarka, vadovaudamasis Reglamento 43-48 punktais, 

vykdė Tarybos sekretoriato funkcijas atliekantis Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos Marijampolės apskrities skyrius (toliau – Skyrius). Skyrius 2019 m. rugsėjo 9 d el. paštu 

Tarybos nariams išsiuntė Rašytinės procedūros darbotvarkę, aiškinamąjį raštą, sprendimo projektą ir 

Tarybos nario balsavimo lapą. 

Rašytinės procedūros pradžia – 2019 m. rugsėjo 9 d., pabaiga – 2019 m. rugsėjo 13 d. 

Rašytinėje procedūroje dalyvavo:  

Regiono plėtros tarybos pirmininkas Edgaras Pilypaitis. 

Regiono plėtros tarybos nariai: Kęstutis Bagdanavičius, Povilas Isoda, Paulius Marozas, 

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

Evaldas Ulevičius, Vaidas Šalaševičius, Bernardinas Petras Vainius, Marius Žitkus. 

RAŠYTINĖS PROCEDŪROS DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto 

„Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 

priemonės 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių diegimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

1. SVARSTYTA. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir 

naudojimo skatinimas“ priemonės 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių diegimas“ iš ES 

struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo. 

Taryba 2018 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. 51/8S-31 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių 

energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo 

priemonių diegimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono 

projektų sąrašo patvirtinimo“ sudarė priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių 

diegimas“ (toliau – Priemonė) iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės 

regiono projektų sąrašą (toliau – Projektų sąrašas). 

Į Projektų sąrašą įtrauktas vienas Marijampolės savivaldybės administracijos numatomas 

įgyvendinti projektas „Darnaus judumo priemonių diegimas Marijampolės mieste“ (toliau – Projektas), 
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Projektų sąraše numatytas paraiškos finansuoti projektą pateikimo įgyvendinančiajai institucijai 

terminas – 2019 m. rugsėjo 30 d. 

Marijampolės savivaldybės administracija 2019 m. rugpjūčio 30 d. raštu Nr. SA-7659(10.123) 

„Dėl projekto „Darnaus judumo priemonių diegimas Marijampolės mieste“ paraiškos pateikimo datos“ 

(toliau – Raštas) kreipėsi į Tarybą Raštu nurodydama, kad rengiantis pateikti Projekto paraišką, 

atsirado daug nenumatytų ir anksčiau neplanuotų aplinkybių bei prašydama pakeisti Projekto paraiškos 

pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminą. Raštu pateikiamas planuojamų atlikti veiklų iki 

Projekto paraiškos pateikimo laiko grafikas. Atsižvelgiant į Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 22.4 papunkčio reikalavimus 

terminas gali būti pratęsiamas iki 2020 m. rugsėjo 29 d.  

Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, buvo parengtas sprendimo projektas „Dėl 

Marijampolės regiono plėtros tarybos 2018 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. 51/8S-31 „Dėl 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir 

atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-514 

„Darnaus judumo priemonių diegimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

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, sprendimas yra priimtas. 2019 m. rugsėjo 12 d. buvo pateikta 13 

Tarybos narių balsavimo lapų, sprendimo projektui pritarė 13 iš 17 Tarybos narių. Sprendimas „Dėl 

Marijampolės regiono plėtros tarybos 2018 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. 51/8S-31 „Dėl 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir 

atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-514 

„Darnaus judumo priemonių diegimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2019 m. rugsėjo 12 d. pateiktas Tarybos 

pirmininkui pasirašyti nelaukiant Reglamento 45 punkte nustatyto procedūros termino pabaigos.  

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-20 „Marijampolės regiono plėtros tarybos sprendimo 

projektas „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2018 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. 51/8S-31 

„Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos 

efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 

04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių diegimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 

  

 

 

    Posėdžio pirmininkas                                                                                         Edgaras Pilypaitis 

 

 

 

     Posėdžio sekretorė                                                                                          Ingrida Švabauskienė 


