
MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 

10-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ 

 

2016 m. kovo 30 d. 

Kalvarijos savivaldybės tarybos posėdžių salė,  

Laisvės g. 2, Kalvarija 

 

Posėdžio pradžia – 10.00 val.  

Planuojama trukmė – 1 val. 30 min. 

 

10:00 – 10:10 1. Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams pakeitimo 

Pranešėjas – Evaldas Ulevičius, Regioninės plėtros departamento prie VRM Marijampolės apskrities 

skyriaus vedėjas 

Trukmė – 10 min. 

  

10:10 – 10:20 2. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

priemonės 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ iš ES struktūrinių fondų 

lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo 

Pranešėjas – Evaldas Ulevičius, Regioninės plėtros departamento prie VRM Marijampolės apskrities 

skyriaus vedėjas 

Trukmė – 10 min. 

  

10:20 – 10:25 3. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2010 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. TS-34 

„Dėl darbo grupės sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 

Pranešėjas – Agnė Norutė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Marijampolės apskrities skyriaus 

vyriausioji specialistė 

Trukmė – 5 min. 

  

10:25 – 10:35 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 infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros 

ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“  projektų specialiųjų atrankos  kriterijų nustatymo 
Pranešėjas – Aistė Kazlauskienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Marijampolės apskrities 

skyriaus vyriausioji specialistė 

Trukmė – 10 min. 

  

10:35 – 10:45 5. Dėl atstovo į Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinę bendradarbiavimo per sieną 

komisiją skyrimo 

Pranešėjas – Metas Ražinskas, Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas 

Trukmė – 10 min. 

  

10:45 – 11:05 6. Dėl priemonės 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo 

infrastruktūros plėtra“ 

Pranešėjas –  Algirdas Bagušinskas, UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius 

Trukmė – 20 min. 

  

11:05 – 11:20 

 

7. Dėl gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės 

veiklos atviros prieigos centrų kūrimo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos priemonę 01.1.1-CPVA-V-701 

Pranešėjas – dr. Vaidotas Viliūnas, Marijampolės kolegijos direktorius 

Trukmė – 15 min. 

  

11:20 – 11:30 8. Kiti klausimai 

 

 

Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas 
 


