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MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 4-OJO POSĖDŽIO, 

ORGANIZUOJAMO RAŠYTINĖS PROCEDŪROS TVARKA, PROTOKOLAS 

 

2019 m. gruodžio 9 d. Nr. 51/8P-10 

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 Edgaras Pilypaitis priėmė 

sprendimą organizuoti 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. lapkričio 27 d. el. 

paštu Tarybos nariams išsiuntė Rašytinės procedūros darbotvarkę, aiškinamuosius raštus, sprendimų 

projektus ir Tarybos nario balsavimo lapą. 

Rašytinėje procedūroje dalyvavo:  

Regiono plėtros tarybos pirmininkas Edgaras Pilypaitis. 

Regiono plėtros tarybos nariai: Povilas Isoda, Valdas Kamaitis, Albinas Mitrulevičius, 

Algirdas Neiberka, Simonas Petrulis, Vincas Plikaitis, Vladas Polevičius, Metas Ražinskas, Gintaras 

Skamaročius, Vaidas Šalaševičius, Evaldas Ulevičius, Bernardinas Petras Vainius, Mantas Varaška, 

Marius Žitkus. 

RAŠYTINĖS PROCEDŪROS DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ iš 

ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo 

pakeitimo; 

2. Dėl priemonės Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ iš ES struktūrinių fondų 

lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo; 

3. Dėl priemonės Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ iš ES struktūrinių fondų 

lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo pakeitimo; 

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

1. SVARSTYTA. Dėl priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų 

rekonstrukcija ir plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono 

projektų sąrašo pakeitimo. 

Tarybai pateiktas svarstyti sprendimo projektas „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-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų 

rekonstrukcija ir plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono 

projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Sprendimo projektui pritarė 15 rašytinėje procedūroje dalyvavusių Tarybos narių.  

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-31 ,,Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2017 

m. balandžio 13 d. sprendimo Nr. 51/8S-8 „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-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir 
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plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

2. SVARSTYTA. Dėl priemonės Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ iš ES 

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

Tarybai pateiktas svarstyti sprendimo projektas „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 

2016 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. 51/8S-27 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir 

prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ iš ES 

struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“. 

Sprendimo projektui pritarė 15 rašytinėje procedūroje dalyvavusių Tarybos narių.  

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-32 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 

m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. 51/8S-27 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas 

prie klimato kaitos“ priemonės 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ iš ES struktūrinių 

fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

3. SVARSTYTA. Dėl priemonės Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ iš ES 

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

Tarybai pateiktas svarstyti sprendimo projektas „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 

2016 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. 51/8S-25 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. 

lapkričio 16 d. sprendimo Nr. 51/8S-34 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 

priemonės 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Sprendimo projektui pritarė 15 rašytinėje procedūroje dalyvavusių Tarybos narių.  

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-33 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 

m. lapkričio 16 d. sprendimo Nr. 51/8S-34 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 

priemonės 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

4. SVARSTYTA. 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”. 

Sprendimo projektui pritarė 15 rašytinėje procedūroje dalyvavusių Tarybos narių.  

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-34 ,,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                                                                                               Ingrida Švabauskienė 


