
ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO  

DARBOTVARKĖ  

 

2018 m. spalio 15 d. 

Lazdijų kultūros centras 

 (Adresas: Vilniaus g. 6, Lazdijai) 

 

 12.45–13.00 Registracija 

 13.00–13.05 Įžanginis žodis 

1. 13.05–13.10 Alytaus regiono plėtros tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas  

2.  13.10-13.40 

 

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano projekto rengimo ir atliktos esamos 

būklės analizės septynių sektorių rezultatų pristatymas 

Pranešėjas - Donatas Baltrušaitis,  Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo 

departamento Erdvinio planavimo, urbanistikos ir architektūros skyriaus vyriausiasis 

specialistas 

3.  13.40-13.55 

 

 

Projekto „Nepamiršk parašiuto“, skirto jaunimo finansinio švietimo, pilietiškumo ir 

socialinės atsakomybės ugdymui, pristatymas 

Pranešėjas - Donatas Jankauskas, „Sodros“ valdybos komunikacijos skyriaus patarėjas  

4. 13.55-14.05  Dėl lėšų Alytaus regioniniam gamtos ir technologijų mokslų atviros prieigos centro 

kūrimui skyrimo 

Pranešėja - Valė Zdanavičienė, Alytaus kolegijos lektorė 

5.  14.05-14.10 Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 5 d. sprendimo Nr. 51/6S-33 „Dėl 

atstovo delegavimo į Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos 

įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę“ pakeitimo 
Pranešėja - Nijolė Vagnorienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Alytaus apskrities 

skyriaus vyr. specialistė 

6. 14.10-14.15 Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 26 d.  sprendimo Nr. 51/6S-34  „Dėl 

Alytaus regiono plėtros 2014 - 2020 m. plano tvirtinimo“ pakeitimo 

Pranešėjas - Vidas Raštikis, Regioninės plėtros departamento prie VRM Alytaus apskrities 

skyriaus vyr. specialistas 

7.  14.15-14.20 Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir 

asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ pakeitimo 

Pranešėjas - Vidas Raštikis, Regioninės plėtros departamento prie VRM Alytaus apskrities 

skyriaus vyr. specialistas 

8. 14.20-14.25  Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir 

dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“  pakeitimo 

Pranešėjas - Vidas Raštikis, Regioninės plėtros departamento prie VRM Alytaus apskrities 

skyriaus vyr. specialistas 

9. 14.25-14.30 Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus 

judumo priemonių diegimas“ pakeitimo 

Pranešėja  - Giedrė Urkienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Alytaus apskrities 

skyriaus vyr. specialistė 

10. 14.30-14.35 Informacija apie projektinio pasiūlymo „Priemonių, gerinančių ambulatorinių 

sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, 

Alytaus rajone, įgyvendinimas“ patikslinto atsižvelgus į esminius paraiškos pakeitimus, 

pervertinimą  

Pranešėja  - Giedrė Urkienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Alytaus apskrities 

skyriaus vyr. specialistė 

11. 14.35-14.45 Informacija apie regioninių priemonių įgyvendinimą Alytaus regione 

Pranešėja - Jurgita Butrimaitė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Alytaus apskrities 

skyriaus vedėja 

12. 14.45-15.00 Kiti klausimai 

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                                          Vytautas Grigaravičius 

 


