
 

 

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 

3-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ 

 

2015 m. liepos 24 d. 

Posėdžių salė, Bažnyčios g. 4, Šakiai 

 

Posėdžio pradžia – 10.00 val.  

Planuojama trukmė – 3 val. 50 min. 

 

 

1. Dėl Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos 2014–2020 m. 

Pranešėjai: 

 – Metas Ražinskas, Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas; Trukmė – 10 min. 

 – Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos atstovas; Trukmė – 10 min. 

 

2. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams 

Pranešėjai: 

  – Metas Ražinskas, Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas; Trukmė – 15 min. 

 – Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos atstovas; Trukmė – 15 min. 

 

3. Dėl Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo pakeitimo 

Pranešėjai:  

 – Metas Ražinskas, Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas; Trukmė – 15 min. 

 – Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos atstovas; Trukmė – 15 min. 

 

4. 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 infrastuktūrą“ bei „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos 

paveldą kraštovaizdį“ projektų specialiųjų atrankos kriterijų nustatymo 

Pranešėjas – Metas Ražinskas, Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas; Trukmė – 20 min. 

 

5. Dėl audiovizualinio projekto „Sūduvos krašto jaunimo brandos apeigos“ 

Pranešėja – Andželika Bylaitė-Žakaitienė, Humanitarinių mokslų daktarė projekto „Sūduvos krašto 

jaunimo brandos apeigos“ vadovė; Trukmė – 15 min. 

 

6. Dėl nacionalinio kino sklaidos regionuose projekto 

Pranešėjas – Kęstutis Drazdauskas, Vilniaus kino klasterio koordinatorius užsienio rinkoms; Trukmė 

– 15 min. 

 

7. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininko dalyvavimo renginiuose  

Pranešėjas – Metas Ražinskas, Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas; Trukmė – 10 min. 

 

8. Dėl atstovų skyrimo į 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos stebėsenos komitetą 

Pranešėjas – Metas Ražinskas, Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas; Trukmė – 10 min. 

 

9. Dėl atstovų skyrimo į 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos valdymo komitetą 

Pranešėjas – Metas Ražinskas, Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas; Trukmė – 10 min. 
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10. Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 

prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonės  Nr. 

07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“  projektų finansavimo sąlygų aprašo 

projekto derinimo 

Pranešėjas – Metas Ražinskas, Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas; Trukmė – 20 min. 

 

11. Kita informacija 

Pranešėjas – Metas Ražinskas, Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas; Trukmė – 20 min. 

 

 

 

 

 

 

Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas 

      


