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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. gruodžio 20 d. el. 

paštu Tarybos nariams išsiuntė Rašytinės procedūros darbotvarkę, aiškinamąjį raštą, sprendimo 

projektą 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, Paulius Marozas, Vincas Plikaitis, Metas Ražinskas, Gintaras 

Skamaročius, Vaidas Šalaševičius, Evaldas Ulevičius, Bernardinas Petras Vainius, 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. 

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“. 

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. gruodžio 31 d. buvo pateikta 14 

Tarybos narių balsavimo lapų, sprendimo projektui pritarė 14 iš 18 Tarybos narių. Sprendimas „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“ 2019 m. gruodžio 

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

termino pabaigos.  
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NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-37 ,,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 

plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 

 

 

    Posėdžio pirmininkas                                                                                                 Edgaras Pilypaitis 

 

 

 

     Posėdžio sekretorė                                                                                               Ingrida Švabauskienė 


