
 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA  

 

SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS DARBO GRUPĖS SUDARYMO  

 

2019 m. rugpjūčio 21 d. Nr. 51/6S-22 

Alytus 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 15 straipsnio 7 dalies 8 

punktu, Alytaus regiono plėtros taryba  n u s p r e n d ž i a:   

1. Sudaryti Alytaus regiono plėtros tarybos darbo grupę (toliau – darbo grupė) iš šių 

institucijų arba jų deleguotų atstovų: 

Alytaus miesto savivaldybės; 

Alytaus rajono savivaldybės; 

Druskininkų savivaldybės; 

Lazdijų rajono savivaldybės; 

Varėnos rajono savivaldybės. 

2. Kreiptis į regiono savivaldybes dėl atstovų į darbo grupę delegavimo. 

3. Pavesti darbo grupei: 

3.1. Analizuoti ir Alytaus regiono plėtros tarybai (toliau - Taryba) teikti darbo grupės išvadas 

dėl regiono plėtros tarybai teikiamų derinti teisės aktų projektų, susijusių su regionine politika, 2014 

– 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų ir Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 

metų programų administravimu; 

3.2. Teikti pasiūlymus dėl: 

3.2.1. Alytaus regiono plėtros plano parengimo bei įgyvendinimo;  

3.2.2. Alytaus regiono specializacijos krypčių įgyvendinimo veiksmų plano patikslinimo bei 

įgyvendinimo; 

3.2.3. Alytaus regionui numatytų/skiriamų Europos Sąjungos bei kitų finansavimo šaltinių 

lėšų panaudojimo; 

3.2.4. Projektų pripažinimo regioninės svarbos projektais; 

3.2.5. Kitų regionui svarbių klausimų. 

3.3. Analizuoti Tarybai teikiamų sprendimų projektus, susijusius su ES lėšų regione 

planavimu ir panaudojimu, projektų planavimu ir įgyvendinimu, tarybos darbo organizavimu, 

tarptautiniu bendradarbiavimu. 

4. Įgalioti darbo grupę: 

4.1.  Pagal poreikį kviesti Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, 

Vidaus reikalų ministerijos ir kitų institucijų, įstaigų ar įmonių atstovus dalyvauti darbo grupės 

posėdžiuose; 

4.2. Suderinus su Tarybos pirmininku, dalyvauti kitų institucijų organizuojamuose 

posėdžiuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose, kuriuose dalyvauti negali Tarybos nariai,  ir per 

10 dienų po įvykusio renginio, pateikti informaciją Tarybos nariams. 

5. Įpareigoti darbo grupę per mėnesį nuo darbo grupės personalinės sudėties patvirtinimo, 

parengti ir pasitvirtinti darbo grupės darbo reglamentą. 



6. Nustatyti, kad darbo grupė sudaroma šios sudėties Alytaus regiono plėtros tarybos 

(patvirtintos 2019 m. liepos 29 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-688 

„Dėl regionų plėtros tarybų sudėčių patvirtinimo“) įgaliojimų laikui. 

7. Pripažinti netekusiais galios: 

7.1.  Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 5 d. sprendimą „Dėl darbo grupės 

sudarymo“ Nr. 51/6S-24 su visais pakeitimais ir papildymais. 

7.2. Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. gruodžio 15 d. sprendimą „Dėl darbo grupės 

sudėties“ Nr. 51/6S-39 su visais pakeitimais ir papildymais. 

7.3. Alytaus regiono plėtros tarybos 2017 m. rugsėjo 14 d. sprendimą „Dėl Alytaus regiono 

plėtros tarybos nagrinėjamiems klausimams analizuoti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti darbo 

grupės darbo reglamento patvirtinimo“ Nr. 51/6S-49.  

 

 

 

Tarybos pirmininkas               Nerijus Cesiulis                                                                      

 

 

 

 

 

 


