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Posėdis įvyko 2015 m. birželio 11 d. Marijampolėje.  

Posėdžio pradžia – 14 val. Posėdžio pabaiga – 15.30 val. 

Posėdžio pirmininkas – Marijampolės regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) pirmininkas 

Metas Ražinskas. 

Posėdžio sekretorė – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Marijampolės apskrities skyriaus (toliau – Skyrius) vyr. specialistė Aistė Kazlauskienė. 

Dalyvavo: Tarybos nariai (sąrašas pridedamas, 1 priedas) ir kiti asmenys (sąrašas pridedamas, 

2 priedas). 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotojo išrinkimo; 

2. Dėl Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonių įgyvendinimo plano projekto derinimo; 

3. Dėl Aplinkos, Socialinės apsaugos ir darbo bei Vidaus reikalų ministerijų 

administruojamų 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašų projektų derinimo; 

4. Dėl atstovų į Trišalę komisiją prie Marijampolės teritorinės darbo biržos skyrimo; 

5. Kita informacija. 

 

Posėdyje dalyvauja 10 Tarybos narių. Kvorumas yra. 

Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas supažindino su posėdžio darbotvarke, informavo, kad 

yra įtrauktas papildomas klausimas „Dėl atstovų į Trišalę komisiją prie Marijampolės teritorinės 

darbo biržos skyrimo“. 

Už pasiūlytą papildytą darbotvarkę Tarybos nariai balsavo visais balsais. 

1. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotojo 

išrinkimo. 

Pranešėjas – posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas. Pranešėjas informavo, kad Taryba, 

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymu, renka iš regiono plėtros tarybos 

narių  Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotoją, ir pakvietė Tarybos narius 

teikti kandidatūras. 

Tarybos narys, Šakių rajono savivaldybės meras Juozas Bertašius Marijampolės regiono 

plėtros tarybos pirmininko pavaduotojo pareigoms pasiūlė teisinį išsilavinimą turintį Šakių rajono 

savivaldybės tarybos narį Tautvydą Šukį. 

Kandidatas į Tarybos pirmininko pavaduotojo pareigas Tautvydas Šukys prisistatydamas 

informavo, kad yra baigęs teisės studijas Mykolo Riomerio universitete, pagrindinė darbovietė –

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriuje, aktyviai dalyvauja vietos 

bendruomenės veikloje. 
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Daugiau kandidatų nebuvo pasiūlyta. Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, 

buvo vienbalsiai pritarta pasiūlytai Tautvydo Šukio kandidatūrai Marijampolės regiono plėtros 

tarybos pirmininko pavaduotojo pareigoms. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-9 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 

pirmininko pavaduotojo išrinkimo“. 

2. SVARSTYTA. Dėl Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonių įgyvendinimo plano projekto 

derinimo. 

Pranešėjas – posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas, informavo, kad yra gautas Vidaus 

reikalų ministerijos (toliau – VRM) raštas, kuriuo regiono plėtros taryboms teikiami derinti Švietimo 

ir mokslo ministerijos parengtų planuojamų įgyvendinti regioninių priemonių Nr. 09.1.3-CPVA-R-

724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ ir Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo 

infrastruktūros tobulinimas“ įgyvendinimo planų projektai ir jų pagrindimas. Rašte yra prašoma 

išvadas pateikti VRM. Apibendrinti regiono plėtros tarybų ir VRM pasiūlymai bus pateikti Švietimo 

ir mokslo ministerijai. 

Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas kreipėsi į posėdžio dalyvius, kviesdamas pateikti savo 

pastabas ir pasiūlymus. 

Marijampolės regiono plėtros tarybos narys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirtas 

atstovas Valdas Tumelis pateikė pastabas raštu ir jas pristatė. Jo teigimu, priemonės Nr. 09.1.3-

CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo plano projekte kyla 

neaiškumas dėl nepakankami tikslių formuluočių, pvz., „tinklo tobulinimas“, dėl per aukštų tarpinių 

rodiklių reikšmių. V. Tumelis atkreipė dėmesį, kad prioritetą reikėtų teikti ne tik vidaus patalpų 

pritaikymui ugdymui bei mokyklų aprūpinimui šiuolaikinėmis ugdymo priemonėmis, bet ir gerinti 

mokyklų pastatų eksploatacinę būklę. 

V. Tumelio nuomone, priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo 

infrastruktūros tobulinimas“ įgyvendinimo plano projekte numatytos veiklos ir investicijos į 

techninės kūrybos veiklų pasiūlos vystymą yra reikalingos, pastabų šios priemonės įgyvendinimo 

plano projektui nėra. 

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, buvo vienbalsiai pritarta Tarybos 

nario Valdo Tumelio raštu pateiktoms pastaboms. 

NUTARTA. Pateikti Tarybos pastabas VRM dėl Švietimo ir mokslo ministerijos priemonių 

Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ ir Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 

„Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ įgyvendinimo planų projektų. 

3. SVARSTYTA. Dėl Aplinkos, Socialinės apsaugos ir darbo bei Vidaus reikalų ministerijų 

administruojamų 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašų projektų derinimo. 

Pranešėjas – posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas, informavo, kad šiuo klausimu bus 

svarstomos pastabos dėl penkių regioninių priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašų (toliau – 

PFSA) projektų. VRM raštais kreipėsi į regionų plėtros tarybas dėl šių priemonių PFSA projektų 

derinimo: Aplinkos ministerijos administruojamų priemonių Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių 

atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“, Nr. 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemos 

tvarkymas“ ir Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 

renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“; Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

administruojamos priemonės Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ ir Vidaus 

reikalų ministerijos administruojamos priemonės Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų 

vietovių atnaujinimas“. Raštuose prašoma išvadas dėl PFSA projektų pateikti VRM. Apibendrinti 

regionų plėtros tarybų ir VRM pasiūlymai bus pateikti Aplinkos, Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijoms.  

Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas kreipėsi į posėdžio dalyvius, kviesdamas pateikti savo 

pastabas ir pasiūlymus. 

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro (toliau – MAATC) atstovai posėdžio 

metu Posėdžio pirmininkui perdavė raštu išdėstytas pastabas. Pristatydamas jas, MAATC direktorius 

Algirdas Bagušinskas atkreipė dėmesį į sąvokų nesuderinamumą atliekų tvarkymo planavimo 
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dokumentuose ir priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros 

plėtra“ PFSA projekte, pateikė kitas pastabas. 

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, buvo vienbalsiai pritarta MAATC 

raštu pateiktoms pastaboms. 

Dėl priemonės Nr. 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ PFSA 

projekto raštu pastabas pateikė Tarybos narys Valdas Tumelis. Apžvelgdamas pastabas, V. Tumelis 

atkreipė Tarybos narių dėmesį į PFSA projekto 8.2 punktą, kuriame numatyta, kad jau 2016 metais 

turi būti pasirašytos sutartys visam regiono lėšų limitui. V. Tumelio nuomone, atsižvelgiant į 

projektinių pasiūlymų bei investicinių projektų parengimo, regiono projektų sąrašų sudarymo, 

projektų sutarčių pasirašymo, viešųjų pirkimų procedūras ir trukmę, 2016 metais deklaruoti dalį 

išlaidų būtų neįmanoma. V. Tumelis siūlė 8.2 bei 8.3 punktuose numatytas sumas perkelti iš 2016 

metų į 2017 metus. 

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, buvo vienbalsiai pritarta pateiktoms 

Valdo Tumelio pastaboms dėl priemonės Nr. 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų 

tvarkymas“ PFSA projekto. 

Pristatydamas raštu pateiktas pastabas dėl priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, 

Valdas Tumelis akcentavo PFSA projekto 9.2 punkte nustatytus reikalavimus dėl pasirašytų sutarčių 

sumų; 9.3 punkte – dėl deklaruotinų sumų. Jo teigimu, terminai projektų sutarčių pasirašymui ir lėšų 

apimtys deklaravimui 2016 metais yra nerealūs. Sumas, nurodytas 9.2 ir 9.3 punktuose 2016 metams 

ir 2017 metams, pasiūlė perkelti vėlesniems metams. Valdas Tumelis pastebėjo, kad PFSA projekto 

38.2 punkte numatyta, jog, tiesiant naujus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklus 

gyvenamosiose vietovėse virš 2000 gyventojų, taikomas 50 proc. paramos intensyvumas. Toks pat 

intensyvumas numatytas ir 38.3-38.4 punktuose nurodytoms veikloms, kuris yra taip pat per mažas. 

Valdas Tumelis siūlė ES paramos intensyvumą 38.2-38.4 punktuose didinti. 

Tarybos narys, Kalvarijos savivaldybės meras, Vincas Plikaitis pritarė siūlymui didinti ES 

paramos intensyvumą. 

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, buvo vienbalsiai pritarta raštu 

pateiktoms Tarybos nario Valdo Tumelio pastaboms dėl priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014 

„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo 

tobulinimas“ PFSA projekto. 

Pristatydamas raštu pateiktas pastabas dėl priemonės Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio 

būsto fondo plėtra“ PFSA projekto, Valdas Tumelis atkreipė dėmesį į PFSA projekto 12 punkte 

nustatytą terminą – iki 2015 m. IV ketvirčio sudaryti regiono projektų sąrašą, t. y. iki 2015-09-30 

reikalinga pateikti projektinį pasiūlymą, investicinį projektą, sąnaudų–naudos analizę, kas, jo 

teigimu, yra nerealu. PFSA projekto 9.3 punkte numatytas deklaruotinas sumas siūlė iš 2016 metų 

perkelti į 2017 metus ir intensyvesnį lėšų panaudojimą planuoti 2017–2018 metams. PFSA projekto 

32 punkte nurodyta, kad nefinansuojami rekonstravimo ir kapitalinio remonto darbai, susiję su 

pastato energijos vartojimo efektyvumo didinimu, jei šie darbai gali būti finansuojami pagal 

Aplinkos ministerijos administruojamą programą. V. Tumelio teigimu, jei esamas pastatas 

pritaikomas socialiniam būstui, būtina atlikti ne tik reikalingus vidaus pritaikymo darbus, bet ir 

sutvarkyti pastato išorę (apšiltinti stogą, fasadą, cokolį, pakeisti duris, langus, t. t.), nes energetinio 

naudingumo klasė privalo būti ne žemesnė nei C, todėl siūlė šioje priemonėje rekonstravimo ir 

kapitalinio remonto darbų, susijusių su pastato energijos vartojimo efektyvumo didinimu, išlaidas 

laikyti tinkamomis finansuoti.  

Tarybos narys, Marijampolės savivaldybės meras, Vidmantas Brazys pastebėjo bendrą 

trūkumą 2014–2020 metų paramos panaudojimą reglamentuojančiuose dokumentuose – susijusios 

veiklos ir išlaidos išskaidytos tarp skirtingų ministerijų (priemonių), visų susijusių kaštų nenumatant 

vienoje priemonėje. 

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, buvo vienbalsiai pritarta raštu 

pateiktoms Valdo Tumelio pastaboms dėl priemonės Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto 

fondo plėtra“ PFSA projekto. 

Pristatydamas raštu pateiktas pastabas dėl priemonės Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo 

gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“, Valdas Tumelis siūlė priemonės PFSA projekto  37.1.2. punkte 
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pastatų fasadų ir stogų šiltinimo išlaidas laikyti tinkamomis finansuoti išlaidomis, taip siekiant 

investicijų kompleksiškumo; PFSA projekto 46.15. punkte – atsisakyti kaip perteklinio reikalavimo 

teikti informaciją apie faktines (už praėjusį ataskaitinį laikotarpį) ir numatomas savivaldybės išlaidas 

(5 metus po projekto užbaigimo), skirtas projekto metu sutvarkyto pastato išlaikymui. 

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, buvo vienbalsiai pritarta raštu 

pateiktoms Tarybos nario Valdo Tumelio pastaboms dėl priemonės Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo 

gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ PFSA projekto. 

NUTARTA. Pateikti pastabas raštu VRM dėl Aplinkos, Socialinės apsaugos ir darbo bei 

Vidaus reikalų ministerijų administruojamų 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašų projektų derinimo. 

4. SVARSTYTA. Dėl atstovų į Trišalę komisiją prie Marijampolės teritorinės darbo biržos 

skyrimo. 

Pranešėjas – posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas informavo, kad Taryba gavo 

Marijampolės teritorinės darbo biržos raštą dėl atstovų į Trišalę komisiją prie Marijampolės 

teritorinės darbo biržos skyrimo. Posėdžio pirmininkas pakvietė Marijampolės teritorinės darbo 

biržos direktorių Kęstutį Šnipą pristatyti Trišalės komisijos funkcijas. K. Šnipas pristatė Trišalės 

komisijos funkcijas, vadovaudamasis Trišalės komisijos prie Lietuvos darbo biržos nuostatais. 

Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas pakvietė teikti kandidatūras. Buvo pasiūlytos dvi 

kandidatūros: Vidmantas Brazys, Marijampolės savivaldybės meras pasiūlė Marijampolės 

savivaldybės tarybos nario Karolio Podolskio kandidatūrą; Vincas Plikaitis, Kalvarijos savivaldybės 

meras pasiūlė Kalvarijos savivaldybės mero pavaduotojo Antano Burinsko kandidatūrą. 

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, buvo vienbalsiai pritarta pateiktoms 

kandidatūroms ir sprendimo projektui. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-10 „Dėl atstovų į trišalę komisiją prie 

Marijampolės teritorinės darbo biržos skyrimo“. 

5. SVARSTYTA. Kita informacija. 

1) Dėl Marijampolės regiono integruotos teritorijos vystymo programos. 

Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas pakvietė Skyriaus vedėją Evaldą Ulevičių pristatyti 

esamą situaciją dėl Marijampolės regiono integruotos teritorijos vystymo programos (toliau – ITVP). 

Evaldas Ulevičius pateikė informaciją dėl ITVP derinimo bei tvirtinimo eigos. Jis priminė, kad 

ITVP projektui Marijampolės regiono plėtros taryba pritarė 2015 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. 

51/8S-7.  

E. Ulevičius informavo, kad 2015 m. birželio 8 d. buvo gautas Ūkio ministerijos raštas Nr. 

(18.6-51)-3-2888 „Dėl integruotų teritorijų vystymo programų patvirtinimo“ ir trumpai apžvelgė 

jame išdėstytą situaciją. Šiuo metu vyksta priemonei „Regio Invest +“ pateiktų paraiškų vertinimas, 

šios priemonės PFSA numatyta skirti papildomus balus, jeigu projektas prisideda prie konkretaus 

regiono ITVP uždavinių įgyvendinimo. VRM regionų ITVP dar nėra patvirtinusi. Ūkio ministerijos 

rašte prašoma ITVP suderinti ir patvirtinti iki 2015 m. rugpjūčio 1 d.  

Tarybos nariai pasiūlė Marijampolės regiono plėtros tarybos vardu parengti atsakymą į Ūkio 

ministerijos raštą, ir apie susidariusią situaciją informuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybę bei kitas 

ministerijas. 

Tarybos nariai pritarė pateiktam pasiūlymui bendru sutarimu. 

2) Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams. 

Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas pakvietė Skyriaus vedėją Evaldą Ulevičių pristatyti 

informaciją dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams (toliau – MRPP). 

Evaldas Ulevičius informavo, kad MRPP pilna apimtimi buvo patvirtintas 2013 m. lapkričio 

21 d. Tarybos sprendimu Nr. 51/8S-46. MRPP buvo parengtas pagal tuo metu galiojusią Regionų 

planų rengimo metodiką, patvirtintą 2011 m. rugsėjo 23 d. Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-

706 „Dėl regionų plėtros planų metodikos patvirtinimo“. MRPP buvo parengtas ir patvirtintas laiku 

pilna apimtimi, kaip ir numato minėta metodika. 2014 m. rugpjūčio 27 d. Vidaus reikalų ministro 

įsakymu Nr. 1V-543 buvo pakeista Regionų planų rengimo metodika. Vadovaujantis ja, reikalinga 

naujai formuoti MRPP dalį „Priemonių planas“, į ją įtraukiant tik tai, kas atitinka patvirtintus PFSA. 

Problema, kad iki šiol patvirtintų PFSA nėra, ir dalies „Priemonių planas“ suformuoti neįmanoma. 
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Kiekvieną kartą, patvirtinto PFSA atveju, reikalinga MRPP dalį „Priemonių planas“ papildyti, 

derinti su atsakingomis ministerijomis ir institucijomis, tvirtinti Taryboje. 

Tarybos nariai siūlo Marijampolės regiono plėtros tarybos vardu kreiptis į VRM, išdėstant 

susidariusią situaciją, į Tarybos posėdį pakviesti VRM viceministrą ir VRM Regioninės politikos 

departamento atstovus.  

Tarybos nariai pritarta pateiktam pasiūlymui bendru sutarimu. 

3) Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininko darbo užmokesčio.  

Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas pristatė atlyginimų mokėjimo regionų plėtros tarybų 

pirmininkams ir jų pavaduotojams tvarkos nuostatas, šios tvarkos aprašas buvo patvirtintas Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 1V-420. 

Kadangi vadovaujantis šio aprašo 22 punktu: „Per mėnesį regiono plėtros tarybos pirmininkui 

ar jo pavaduotojui gali būti mokama ne daugiau kaip už 20 savarankiškai deklaruoto laiko valandų“, 

Tarybos nariai siūlo Tarybos pirmininkui atlyginti už darbą, laikantis praėjusios kadencijos Tarybos 

pirmininko darbo užmokesčio finansavimo praktikos (Tarybos pirmininkas įdarbinamas Viešojoje 

įstaigoje Nemuno euroregiono Marijampolės biuras (toliau – Biuras), finansavimą darbo užmokesčio 

išlaidoms padengti į Biuro sąskaitą banke perveda kiekviena savivaldybės administracija kiekvieną 

mėnesį iki sutartos datos). Tarybos nariai aptarė pateiktą Tarybos išlaidų, susijusių su Marijampolės 

regiono plėtros tarybos finansavimu, sąmatą (pridedama, 3 priedas), ją pakomentavo Biuro 

direktorius Gintaras Skamaročius. Tarybos narys Šakių rajono savivaldybės meras Juozas Bertašius 

siūlė pritarti nurodytam poreikiui, o išlaidas transportui, komandiruotėms bei ryšių paslaugoms 

(minėtos sąmatos išlaidų straipsniai Nr. 6 ir Nr. 7) papildyti vidutiniais praeitų metų išlaidų dydžiais. 

Biuro direktorius Gintaras Skamaročius patikslino, kad vidutiniškai, praeitų metų duomenimis, 

išlaidos transportui, komandiruotėms per mėnesį sudarydavo apytikriai 300 Eur, o ryšių paslaugoms 

– 30 Eur. 

Tarybos narys Marijampolės savivaldybės meras Vidmantas Brazys pabrėžė būtinybę visoms 

savivaldybėms savo lėšų dalį pervesti laiku. 

Posėdžio pirmininkui pakvietus Tarybos narius balsuoti, buvo vienbalsiai pritarta pateiktam 

pasiūlymui. 

4) Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis PFSA nustatomi lėšų limitai regionams.  

Tarybos narys Valdas Tumelis pasiūlė kreiptis į atsakingas už regioninių priemonių 

įgyvendinimą ministerijas dėl informacijos apie kriterijus, kuriais vadovaujantis buvo nustatyta lėšų 

dalis regionui (regiono limitas), pateikimo Tarybai. 

Tarybos nariai pritarė pateiktam pasiūlymui bendru sutarimu. 

NUTARTA: 

1. Marijampolės regiono plėtros tarybos vardu parengti atsakymą į Ūkio ministerijos raštą „Dėl 

integruotų teritorijų vystymo programų patvirtinimo“ ir apie susidariusią situaciją informuoti 

Lietuvos Respublikos Vyriausybę bei kitas ministerijas. 

2. Kreiptis į VRM dėl Marijampolės regiono plėtros plano dalies „Priemonių planas“ ir 

pakviesti VRM atstovus į Tarybos posėdį. 

3. Pritarti Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininko darbo užmokesčio papildytai 

sąmatai. 

4. Kreiptis į veiksmų programos regionines priemones kuruojančias ministerijas dėl 

informacijos apie kriterijus regiono limitui nustatyti pateikimo po PFSA patvirtinimų. 
 
 
 

 

Posėdžio pirmininkas                           Metas Ražinskas 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                            Aistė Kazlauskienė 


