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 9.30–10.00 Registracija, kava 

1. 10.00–10.30 Informacija apie 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos stebėsenos komiteto veiklą 

Pranešėjas: Regioninės plėtros departamento prie VRM atstovas  

 

2.  10.30–11.00 Dėl Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos 

įgyvendinimo bei keitimo galimybių ir tvarkos 

Pranešėjas: Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento atstovas 

 

3. 11.00–11.30 Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

prieinamumo didinimas“ įgyvendinimui numatytų lėšų perskirstymo tarp 

regionų ir sumažinimo Marijampolės regionui 

Pranešėjas: Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas  

 

4. 11.30–12.00 Dėl 2014–2020 m. 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“ 

stebėsenos rodiklių  

Pranešėjas: Aplinkos ministerijos atstovas  

 

 12.00–13.00 Pietūs 

5. 13.00–13.15 Dėl 2014–2020 m. 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“ projektų 

finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projekto derinimo 

Pranešėja: Agnė Norutė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Marijampolės 

apskrities skyriaus vyr. specialistė 

 

6. 13.15–13.30 Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo 

objektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projekto derinimo 

Pranešėja: Agnė Norutė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Marijampolės 

apskrities skyriaus vyr. specialistė  

 

7. 13.30–13.40 Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 



priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 ,,Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu 

lygiu“ įgyvendinimo plano projekto derinimo 

Pranešėja: Agnė Norutė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Marijampolės 

apskrities skyriaus vyr. specialistė  

 

8. 13.40–14.10 Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 metų 

Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augumo ir Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programų priemones, 2007–2013 m. laikotarpio sąrašų pakeitimo 

Pranešėja: Agnė Norutė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Marijampolės 

apskrities skyriaus vyr. specialistė  

 

9. 14.10–14.30 Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. 

51/8S-46 „Dėl Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams 

patvirtinimo“ pakeitimo 

Pranešėjas: Evaldas Ulevičius, Regioninės plėtros departamento prie VRM 

Marijampolės apskrities skyriaus vedėjas 

 

 

 

 

 

Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas 

 


