
                                                                                                    

ALYTAUS  REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO  

DARBOTVARKĖ 

 

2017-09-14    

Alytaus miesto savivaldybė  

(Rotušės a. 4, Alytus) 

 

 

     Pirmininkas                                                        Vytautas Grigaravičius 

 12.45-13.00 Registracija 

 13.00–13.05 Tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas 

1. 13.05-13.15 Dėl įpareigojimo organizuoti Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo 

2014-2020 m. plano pakeitimą 

Algirdas Reipas, UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius  

2. 13.15-13.20 Dėl priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo prieinamumo didinimas“ Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo 

Vidas Raštikis,  Regioninės plėtros departamento prie VRM Alytaus apskrities 

skyriaus vyr. specialistas 

3. 13.20-13.25 Dėl priemonės Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo 

kokybės gerinimas savivaldybėse“ Alytaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo 

Izida Baliukynienė,  Regioninės plėtros departamento prie VRM Alytaus apskrities 

skyriaus vyr. specialistė 

4. 13.25-13.30 Dėl priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto 

priemonių parko atnaujinimas“ Alytaus regiono projektų sąrašo keitimo 

Izida Baliukynienė,  Regioninės plėtros departamento prie VRM Alytaus apskrities 

skyriaus vyr. specialistė 

5. 13.30-13.35 Dėl Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano „Priemonių plano“ keitimo 
Vidas Raštikis, Regioninės plėtros departamento prie VRM Alytaus apskrities 

skyriaus vyr. specialistas 

6. 13.35-13.40 Dėl apibendrintos informacijos apie Alytaus regione vykdomos Integruotų 

teritorijų vystymo programos įgyvendinimą 

Nijolė Vagnorienė,  Regioninės plėtros departamento prie VRM Alytaus apskrities 

skyriaus vyr. specialistė 

7. 13.40-13.50 Dėl ES lėšų paskirstymo principų sveikatos apsaugos ministerijos regioninių 

priemonių projektams 

Neringa Rinkevičiūtė, Alytaus regiono plėtros tarybos darbo grupės vadovė, Alytaus 

miesto savivaldybės administracijos Investicinių projektų skyriaus vedėja 

8. 13.50-14.00 Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos darbo grupės darbo reglamento tvirtinimo 

Neringa Rinkevičiūtė, Alytaus regiono plėtros tarybos darbo grupės vadovė, Alytaus 

miesto savivaldybės administracijos Investicinių projektų skyriaus vedėja 

 14.00-14.10 KAVOS PERTRAUKĖLĖ (201 kab.) 

9. 14.10-14.40 

 

14.40-16.10 

Dėl regionų specializacijos  
Giedrius Surplys, Vidaus reikalų viceministras  

Diskusija 

10. 16.10-16:25 Užsienio reikalų ministerijos bendradarbiavimas su savivaldybėmis 

Gitana Grigaitytė, Užsienio reikalų ministerijos ambasadorė ypatingiesiems 

pavedimams  

11. 16.25-16.50 “Versli Lietuva“ teikiamos paslaugos regionuose ir bendradarbiavimo galimybės 
Eglė Stebulienė, VšĮ „Versli Lietuva“ projektų vadovė 

12. 16.50-17.20 Kiti klausimai: 

1. Dėl Druskininkų savivaldybės administracijos projekto „Vandens tiekimo ir 

nuotekų šalinimo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Druskininkų savivaldybėje“ 

įgyvendinimo didesne apimtimi. 

2. Dėl Tarybos posėdžio, skirto Ūkio ministerijos užsakytos Lietuvos ekonominių 

teritorijų specializacijos studijos pristatymui, datos nustatymo. 

 


