
 

 
 

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL TIKSLINIŲ TERITORIJŲ MARIJAMPOLĖS REGIONE IŠSKYRIMO IŠ 

GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ GRUPĖS, APIMANČIOS MAŽUOSIUS MIESTUS IR 

KAIMO VIETOVES (NUO 1 IKI 6 TŪKST. GYVENTOJŲ, IŠSKYRUS SAVIVALDYBIŲ 

CENTRUS), KRITERIJŲ NUSTATYMO 

 

2015 m. balandžio 1 d.  Nr. 51/8S-5 

Marijampolė 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 15 straipsnio 7 dalies 

12 punktu, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014 – 2020 metų 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų 

paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

investicijų veiksmų programą“, 11.4 punktu bei atsižvelgdama į Vidaus reikalų ministro 2014 m. 

rugsėjo 30 d. įsakymą Nr. 1V-655 „Dėl tikslinių teritorijų išskyrimo iš gyvenamųjų vietovių 

grupės, apimančios mažuosius miestus ir kaimo vietoves, turinčius nuo 1 iki 6 tūkstančių 

gyventojų, išskyrus savivaldybių centrus, principų“, Marijampolės regiono plėtros taryba 

n u s p r e n d ž i a: 

1. Nustatyti tikslinių teritorijų Marijampolės regione išskyrimo iš gyvenamųjų vietovių 

grupės, apimančios mažuosius miestus ir kaimo vietoves (nuo 1 iki 6 tūkst. gyventojų, išskyrus 

savivaldybių centrus) kriterijų – darbingo amžiaus gyventojų, gaunančių darbo užmokestį, dalis, 

gyvenamojoje vietovėje, mažesnė už šalies vidurkį (2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų 

surašymo duomenimis). 

2. Išskiriant tikslines teritorijas, 1 punktu nustatytą kriterijų taikyti vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1V-655 „Dėl tikslinių 

teritorijų išskyrimo iš gyvenamųjų vietovių grupės, apimančios mažuosius miestus ir kaimo 

vietoves, turinčius nuo 1 iki 6 tūkstančių gyventojų, išskyrus savivaldybių centrus, principų“ 1.4 

punkte išdėstytais koncentravimo principo reikalavimais ir atsižvelgiant į Marijampolės regionui 

priemonei, skirtai kompleksiškai atnaujinti 1–6 tūkst. gyventojų turinčių miestų (išskyrus 

savivaldybių centrus), miestelių ir kaimų bendruomeninę ir viešąją infrastruktūrą, skirtą Europos 

Sąjungos fondų lėšų limitą, 1 punkte nustatytą kriterijų atitinkančias gyvenamąsias vietoves 

išdėstant darbingo amžiaus gyventojų, gaunančių darbo užmokestį, dalies didėjimo (rodiklio 

gerėjimo) tvarka. 

 

 

 

 

Tarybos pirmininkas Algis Žvaliauskas 

 

 

 

 


