
  

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS  

PROJEKTAS 

 

2019 m. spalio 25 d. 

(Posėdžio vieta: Lazdijų rajono savivaldybės administracijos posėdžių salė, 2 a.,  

adresas - Vilniaus g. 1, Lazdijai) 

 

 9.50 -10.00 Registracija 

 10.00-10.05 Įžanginis žodis 

1.  10.05-10.10 Tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas  

2.  10.10-10.40 Viešoji konsultacija dėl integruoto nacionalinio energetikos ir klimato 

plano 

Pranešėjas – Energetikos ministerijos atstovas 

3.  10.40-11.10 Dėl regionui aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo 

programų 2019 m. 

Pranešėja – Jūratė Stankevičienė, Užimtumo tarnybos Veiklos ir priemonių 

planavimo skyriaus vedėja  

4.  11.10-11.25 Dėl tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Alytaus apskrityje prioritetų 

pristatymo 

Pranešėja – Margarita Janušonien, Alytaus apskrities Regioninės kultūros 

tarybos pirmininkė  

5.  11.25-11.30 Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos darbo reglamento pakeitimo   

Pranešėja  - Nijolė Vagnorienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM 

Alytaus apskrities skyriaus vyr. specialistė 

6.  11.30-11.35 Dėl dalyvavimo projekte „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra 

suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines 

kompetencijas“ 

Pranešėja  - Nijolė Vagnorienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM 

Alytaus apskrities skyriaus vyr. specialistė 

7.  11.35-11.40 Dėl atstovo delegavimo į regiono profesinio mokymo įstaigų tarybas 

Pranešėja  - Nijolė Vagnorienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM 

Alytaus apskrities skyriaus vyr. specialistė 

8.  11.40-11.45 Dėl atstovo delegavimo į Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinės 

bendradarbiavimo per sieną komisijos sudėtį  

Pranešėjas  - Vidas Raštikis, Regioninės plėtros departamento prie VRM 

Alytaus apskrities skyriaus vyr. specialistas 

9.  11.45-11.50 Dėl atstovo delegavimo į Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos 

bendradarbiavimo per sieną programos  stebėsenos komiteto Lietuvos 

delegaciją 

Pranešėjas  - Vidas Raštikis, Regioninės plėtros departamento prie VRM 

Alytaus apskrities skyriaus vyr. specialistas 

10.  11.50-11.55 Dėl atstovo delegavimo į Veiksmų programos valdymo komitetą 

Pranešėjas  - Vidas Raštikis, Regioninės plėtros departamento prie VRM 

Alytaus apskrities skyriaus vyr. specialistas 

11.  11.55-12.00 Dėl Alytaus regiono specializacijos krypčių įgyvendinimo veiksmų plano 

parengimo 

Pranešėja  - Neringa Rinkevičiūtė, Alytaus regiono plėtros tarybos darbo 

grupės vadovė, Alytaus miesto sav. direktoriaus pavaduotoja. 

12.  12.00-12.05 Dėl dalyvavimo 2019 m. projekte ,,Kraujasiurbių upinių mašalų 

populiacijos pokyčių stebėjimas ir populiacijos reguliavimas“ 



Pranešėja  - Nijolė Vagnorienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM 

Alytaus apskrities skyriaus vyr. specialistė 

13.  12.05-12.10 Dėl Alytaus regiono plėtros 2014 -2020 m. plano pakeitimo 

Pranešėjas  - Vidas Raštikis, Regioninės plėtros departamento prie VRM 

Alytaus apskrities skyriaus vyr. specialistas 

14.  12.10-12.15 Dėl priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 

renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ regiono projektų 

sąrašo pakeitimo 

Pranešėja – Jurgita Butrimaitė, Regioninės plėtros departamento prie VRM 

Alytaus apskrities skyriaus vedėja 

15.  12.15-12.20 Dėl priemonės „Vietinių kelių vystymas“ regiono projektų sąrašo 

pakeitimo 

 Pranešėja  - Nijolė Vagnorienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM 

Alytaus apskrities skyriaus vyr. specialistė 

16.  12.20-12.30 Kiti klausimai: 

• Dėl sekančio Tarybos posėdžio (preliminari data, vieta, kviečiami į 

posėdį asmenys). 

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                       Nerijus Cesiulis 


