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SPRENDIMAS 
DĖL MARIJAMPOL ĖS REGIONO PLĖTROS PLANO 2014–2020 METAMS RENGIMO 

DARBO GRUPĖS SUDĖTIES PATVIRTINIMO 
 

2012 m. birželio 5 d.   Nr. 51/8S-20  
Marijampolė 

 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1987; 

2002, Nr. 123-5558; 2010, Nr. 48-2285) 13 straipsnio 6 dalies 2 ir 9 punktais, Marijampolės 
regiono plėtros taryba  n u s p r e n d ž i a:   

1. Sudaryti šią Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams rengimo darbo 
grupę: 

Rasa Avietynienė – Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyriaus 
vedėja (pakaitinis narys Rūta Gudelevičienė – Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos 
Ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė); 

Vitas Girdauskas – Šakių rajono savivaldybės administracijos Regioninės plėtros skyriaus 
vedėjas (pakaitinis narys Kęstutis Kuncaitis – Šakių rajono savivaldybės administracijos Ūkio 
skyriaus vedėjas); 

Zita Naruševičienė – Marijampolės teritorinės darbo biržos Darbo išteklių skyriaus vedėja 
(pakaitinis narys Rita Mockuvienė – Marijampolės teritorinės darbo biržos Darbo išteklių skyriaus 
vedėjo pavaduotoja); 

Algimanta Pabedinskienė – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo 
direktorė (pakaitinis narys Dana Liukinevičienė – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
Marijampolės filialo direktorės padėjėja-apskaitininkė); 

Vilija Ramanauskaitė – Marijampolės savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto 
departamento Strateginio planavimo skyriaus vedėja (pakaitinis narys Darius Cinaitis – 
Marijampolės savivaldybės administracijos Planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas); 

Edita Snapkauskienė – Kalvarijos savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir 
investicijų skyriaus vyriausioji specialistė (pakaitinis narys Vilma Šalaševičienė – Kalvarijos 
savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė); 

Jovita Tirvienė – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio 
planavimo skyriaus vedėja (pakaitinis narys Valdas Riklius – Vilkaviškio rajono savivaldybės 
administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas); 

Evaldas Ulevičius – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 
Marijampolės apskrities skyriaus vedėjas (pakaitinis narys – Jurgita Pačkauskaitė Regioninės 
plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės apskrities skyriaus vyriausioji 
specialistė); 

Vaidotas Viliūnas – Marijampolės kolegijos direktorius (pakaitinis narys Irena Sviliuvienė – 
Marijampolės kolegijos direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai). 
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