
 

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 

18-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ 

 

2016 m. lapkričio 16 d. 

Zanavykų muziejus (Zyplių dvaro sodyba),  

Beržų g. 3, Tubelių k., Lukšių sen., Šakių rajonas 

 

 

 14:00 – 14:05 Įžanginis žodis 

   

 14:05 – 14:10 Tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas 

   

1. 14:10 – 14:20 Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams pakeitimo 

  (Pranešėjas – Evaldas Ulevičius, Regioninės plėtros departamento prie VRM 

Marijampolės apskrities skyriaus vedėjas) 

   

2. 14:20 – 14:30 

 

Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

priemonės Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ 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) 

   

3. 14:30 – 14:40 

 

Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros 

infrastruktūrą“ 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) 

   

4. 14:40 – 14:50 

 

Dėl atstovo delegavimo į Trišalę komisiją prie Marijampolės teritorinės darbo 

biržos 

  (Pranešėjas – Metas Ražinskas, Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas) 

   

5. 14:50 – 15:00 

 

Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

priemonės Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ iš ES 

struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono 

projektų sąrašo pakeitimo 

  (Pranešėjas – Evaldas Ulevičius, Regioninės plėtros departamento prie VRM 

Marijampolės apskrities skyriaus vedėjas) 

   

6. 15:00 – 15:10 

 

Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ iš ES 

struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono 

projektų sąrašo pakeitimo 

  (Pranešėjas – Algis Kadišius, UAB „Sūduvos vandenys“ direktorius) 

   

7. 15:10 – 15:20 

 

Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

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

iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės 

regiono projektų sąrašo pakeitimo 

  (Pranešėjas – Algis Kadišius, UAB „Sūduvos vandenys“ direktorius) 



2 

8. 15:20 – 15:30 

 

Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos kaip tarpinės institucijos 

kontaktinių asmenų, atsakingų už bendradarbiavimą su institucijomis auditų 

metu, skyrimo 

  (Pranešėjas – Metas Ražinskas, Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas) 

   

9. 15:30 – 15:50 Informacija dėl Marijampolės regiono atliekų tvarkymo plano 2014-2020 

metams pagrindinių tikslų įgyvendinimo 

  (Pranešėjas – Algirdas Bagušinskas, UAB Marijampolės apskrities atliekų 

tvarkymo centro direktorius) 

   

10. 15:50 – 16:05 Informacija dėl Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos 

  (Pranešėjas – Valdas Tumelis, Marijampolės regiono plėtros tarybos atstovas 

Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos jungtiniame 

stebėsenos komitete) 

   

11. 16:05 – 16:10 Kiti klausimai 

   

 

 

 

Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas 

 


