
 

 
 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL DARBO GRUPĖS ALYTAUS REGIONO 2021–2027 METŲ PLĖTROS PLANUI 

RENGTI SUDARYMO 

 

2020 m. gegužės 21 d. Nr. 51/6S-25 

Alytus  
 

Vadovaudamasi Regioninės plėtros įstatymo 15 straipsnio 7 dalies 2 ir 8 punktais, Alytaus 

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

1. Sudaryti darbo grupę Alytaus regiono 2021–2027 metų plėtros planui rengti (toliau – 

darbo grupė): 

1.1. Savivaldybių administracijos: 

1.1.1. Alytaus miesto savivaldybės administracija; 

1.1.2. Alytaus rajono savivaldybės administracija; 

1.1.3. Druskininkų savivaldybės administracija; 

1.1.4. Lazdijų rajono savivaldybės administracija; 

1.1.5. Varėnos rajono savivaldybės administracija. 

1.2. Savivaldybių įstaigos: 

1.2.1. Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras; 

1.2.2. Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras; 

1.2.3. Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras; 

1.2.4. Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras; 

1.2.5. Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. 

1.3. Švietimo centrai, mokyklos, aukštosios mokyklos:  

1.3.1. Alytaus kolegija; 

1.3.2. Druskininkų švietimo centras; 

1.3.3. Varėnos švietimo centras; 

1.3.4. VšĮ Alytaus profesinio rengimo centras; 

1.3.5. VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokykla; 

1.3.6. VšĮ Lazdijų švietimo centras; 

1.3.7. VšĮ Varėnos technologijos ir verslo mokykla; 

1.3.8. VšĮ Veisiejų technologijos ir verslo mokykla. 

1.4. Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga: 

1.4.1. Alytaus miesto vietos veikos grupė; 

1.4.2. Alytaus rajono vietos veiklos grupė; 

1.4.3. Druskininkų vietos veiklos grupė; 

1.4.4. Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG); 

1.4.5. Lazdijų miesto vietos veiklos grupė; 

1.4.6. Varėnos miesto vietos veiklos grupė; 

1.4.7. Varėnos krašto vietos veiklos grupė. 

1.5. Aplinkos apsaugos įstaigos: 

 



1.5.1. Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato 

direkcija; 

1.5.2. Metelių regioninis parkas; 

1.5.3. UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras; 

1.5.4. Žuvinto biosferos rezervatas. 

1.6. Verslą atstovaujančios įstaigos: 

1.6.1. Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Alytaus filialas; 

1.6.2. Visuomeninė organizacija Alytaus krašto verslininkų asociacija; 

1.6.3. VšĮ „Kepyklos gatvės prekybos ir paslaugų miestelis“. 

1.7. Valstybinės įstaigos: 

1.7.1. Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos. 

1.7.2. Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyrius; 

1.7.3. VšĮ Investuok Lietuvoje; 

1.7.4. VšĮ „Versli Lietuva“. 

1.8. Kitos įstaigos / organizacijos: 

1.8.1. Alytaus regiono kultūros taryba; 

1.8.2. Alytaus visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“; 

1.8.3. Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas. 

2. Pavesti darbo grupei rengti, svarstyti ir teikti informaciją bei siūlymus Alytaus regiono 

plėtros tarybai dėl Alytaus regiono 2021–2027 metų plėtros plano. 

3. Nustatyti, kad darbo grupė, vykdydama šio sprendimo 2 punkte jai pavestą užduotį, gali 

pasitelkti nepriklausomus ekspertus, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) 

organizacijų atstovus. 

4. Paskirti Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyriaus atstovą darbo grupės vadovu. 

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                           Nerijus Cesiulis

                                                                                   

 

 

 

 

 

 


