MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 14 D.
SPRENDIMO NR. 51/8S-34 „DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS
NUOSTATŲ IR MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS DARBO
REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2014 m. rugsėjo 4 d. Nr. 51/8S-18
Marijampolė
Vadovaudamasi Regioninės plėtros įstatymo 13 straipsnio 7 dalies 1 punktu bei Vidaus
reikalų ministro 2014 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 1V-523 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. 1V-798 „Dėl regiono plėtros tarybos
pavyzdinių nuostatų ir regiono plėtros tarybos pavyzdinio darbo reglamento patvirtinimo“
pakeitimo“, Marijampolės regiono plėtros taryba n u s p r e n d ž i a :
Pakeisti Marijampolės regiono plėtros tarybos 2011 m. gruodžio 14 d. sprendimu
Nr. 51/8S-34 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos nuostatų ir Marijampolės regiono plėtros
tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ patvirtintus:
1.
Marijampolės regiono plėtros tarybos nuostatus:
1.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:
„2. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymu,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais ir kitais teisės aktais, taip pat
nuostatais.“
1.2. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:
„4. Tarybos sprendimai skelbiami interneto svetainėje www.lietuvosregionai.lt.“
1.3. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:
„6. Tarybos funkcijos:
6.1. tvirtina savo nuostatus ir darbo reglamentą;
6.2. svarsto ir tvirtina regiono plėtros planą, užtikrindama, kad regiono plėtros planui
įgyvendinti bus galima panaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų finansavimo šaltinių
lėšas;
6.3. teikia išvadas Vidaus reikalų ministerijai ir Nacionalinei regioninės plėtros tarybai dėl
regiono plėtros plano įgyvendinimo;
6.4. svarsto ir teikia siūlymus Vidaus reikalų ministerijai ir Nacionalinei regioninės plėtros
tarybai dėl regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo programos;
6.5. pagal kompetenciją Vidaus reikalų ministerijai teikia pasiūlymus ir (ar) pastabas:
6.5.1. dėl probleminių teritorijų išskyrimo ir tose teritorijose įgyvendinamiems projektams
teiktinos valstybės pagalbos kriterijų;
6.5.2. dėl tikslinių teritorijų išskyrimo iš gyvenamųjų vietovių grupės, apimančios miestus,
turinčius nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų, ir mažesnius savivaldybių centrus, kriterijų ir principų
nustatymo ir tikslinių teritorijų išskyrimo;
6.5.3. dėl integruotų teritorijų vystymo programų dalių, kurioms įgyvendinti reikalingi
projektai atrenkami regionų projektų planavimo būdu;
6.5.4. dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų
finansavimo sąlygų aprašų;
6.6. suderinusi su Vidaus reikalų ministerija, nustato tikslinių teritorijų išskyrimo iš
gyvenamųjų vietovių grupės, apimančios mažuosius miestus ir kaimo vietoves (nuo 1 iki 6 tūkst.
gyventojų, išskyrus savivaldybių centrus), kriterijus, atsižvelgdama į Tikslinių teritorijų išskyrimo
kriterijus ir principus, nustatytus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 18
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d. įsakymu Nr. 1V-428 „Dėl tikslinių teritorijų išskyrimo iš miestų, turinčių nuo 6 iki 100 tūkst.
gyventojų, ir mažesnių savivaldybių centrų išskyrimo kriterijų ir principų“, būdingiausias
socialines, ekonomines, demografines problemas, teritorijų potencialą ir specifinius regiono
iššūkius, išskiria tikslines teritorijas;
6.7. teikia siūlymus Vyriausybei ir Vidaus reikalų ministerijai dėl probleminės teritorijos
plėtros programos ir jos vykdymo;
6.8. užtikrina vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų Atsakomybės ir
funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių
fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose 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“,
nustatytų funkcijų įgyvendinimą; įgyvendina vadovaujančiosios institucijos nustatytus jos
atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimo reikalavimus ir teikiamas tų funkcijų įgyvendinimo
rekomendacijas;
6.9. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir atnaujinant Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą, teisės aktus, reglamentuojančius 2014–2020
metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos administravimą ir
finansavimą, jų detalizavimo dokumentus ir teikia atsakingoms institucijoms pasiūlymus dėl jų
keitimo;
6.10. svarsto savivaldybių ir valstybės institucijų siūlymus dėl regiono socialinės ir
ekonominės plėtros projektų, teikiamų įgyvendinant regionų socialinių ir ekonominių skirtumų
mažinimo programą, probleminių teritorijų plėtros programas, regiono plėtros planą, savivaldybių
strateginius plėtros planus ir nacionalinius Europos Sąjungos struktūrinės paramos programavimo
dokumentus (toliau – regiono projektai); vadovaudamasi nacionalinių Europos Sąjungos
struktūrinės paramos programavimo dokumentų, kitų strateginio planavimo, teritorijų planavimo
dokumentų nuostatomis, regiono plėtros planu, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos apraše nustatyta tvarka sudaro ir tvirtina siūlomų
finansuoti regionų projektų sąrašus;
6.11. pagal kompetenciją vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo
rizikos prevenciją;
6.12. renka Tarybos pirmininką ir jo pavaduotoją, atleidžia juos iš pareigų;
6.13. svarsto Tarybos sudarytų darbo grupių konkretiems Tarybos kompetencijai
priskirtiems klausimams nagrinėti pateiktas išvadas ir priima sprendimus dėl pateiktų išvadų;
6.14. svarsto pasiūlymus dėl atstovavimo regionui tarptautinėse regionų bendradarbiavimo
organizacijose ir dėl bendradarbiavimo su kitų valstybių regionais;
6.15. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.“
1.4. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:
„7. Taryba turi šias teises:
7.1. gauti iš valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų institucijų ir įstaigų
administruojamų duomenų bazių, Veiksmų programos stebėsenos komiteto, Veiksmų programos
valdymo komiteto, pareiškėjų ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų
projektų vykdytojų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Tarybos funkcijoms atlikti;
7.2. sudaryti darbo grupes ir jas įgalioti nagrinėti konkrečius Tarybos kompetencijai
priskirtus klausimus ir teikti Tarybai dėl jų išvadas;
7.3. kviestis į savo posėdžius valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovus ir
specialistus (suderinus su jų vadovais), socialinius ir ekonominius partnerius ir kitus asmenis;
7.4. kreiptis į Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą dėl pareiškėjų planuojamų
įgyvendinti ir projektų vykdytojų įgyvendinamų projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms;
7.5. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.“
2. Marijampolės regiono plėtros tarybos darbo reglamentą:
2.1. Pakeisti 2 punktą ir išdėstyti jį taip:
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„2. Taryba savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymu,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais ir kitais teisės aktais, taip pat
Tarybos nuostatais ir Reglamentu.“
2.2. Pakeisti 24 punktą ir išdėstyti jį taip:
„24. Tarybos sprendimų projektai ir kiti su jais susiję dokumentai turi būti parengti
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo, Teisės aktų projektų rengimo
rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d.
įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, ir
Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d.
įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių“, nuostatomis.“
2.3. Pakeisti 27 punktą ir išdėstyti jį taip:
„27. Tarybos sprendimų projektai skelbiami interneto svetainėje www.lietuvosregionai.lt ir
gali būti iš anksto skelbiami spaudoje iki jų svarstymo Tarybos posėdyje.“
2.4. Pakeisti 44 punktą ir išdėstyti jį taip:
„44. Tarybos posėdžių protokolų ir Tarybos sprendimų kopijos (pdf formatu) skelbiamos
interneto svetainėje www.lietuvosregionai.lt.“
3. Šis sprendimas įsigalioja 2014 m. spalio 1 dieną.

Tarybos pirmininkas

Algis Žvaliauskas

