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SPRENDIMAS 

DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 13 D. 

SPRENDIMO NR. 51/8S-11 „DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ 

PROGRAMOS PRIEMONĖS „PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS 

KAIMO VIETOVĖSE“ MARIJAMPOLĖS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 
 

2019 m. spalio 16 d.   Nr. 51/8S-29 

Marijampolė 
 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 722 

„Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo 

plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“, 3.11.2. papunkčiu ir Lietuvos kaimo 

plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo 

vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama 

investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 

2019 metų pateiktoms paraiškoms, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. 

rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. 3D-485 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos 

priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama 

investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir 

gamtos paveldą, kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų pateiktoms paraiškoms, 

patvirtinimo“, 2.2. papunkčiu ir 90 punktu, Marijampolės regiono plėtros taryba  n u s p r e n d ž i a:  

1. Pakeisti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Marijampolės regiono prioritetinį projektų sąrašą, 

patvirtintą Marijampolės regiono plėtros tarybos 2017 m. balandžio 13 d. sprendimo Nr. 51/8S-11 

,,Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų 

atnaujinimas kaimo vietovėse“ Marijampolės regiono projektų sąrašų patvirtinimo“ 1 punktu, ir 

išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama); 

2. Pakeisti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Marijampolės regiono rezervinį projektų sąrašą, 

patvirtintą Marijampolės regiono plėtros tarybos 2017 m. balandžio 13 d. sprendimo Nr. 51/8S-11 

,,Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų 

atnaujinimas kaimo vietovėse“ Marijampolės regiono projektų sąrašų patvirtinimo“ 2 punktu, ir 

išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama). 
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