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 12.40-13.00 Registracija, kava 

1. 13.00–13.05 Tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas 

2. 13.05-13.55 Dėl regioninės politikos tobulinimo krypčių 

Gediminas Česonis, LR Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos 

departamento vyresnysis patarėjas  

3. 13.55-14:20 Dėl investicijų projektų, teikiamų su projektiniais pasiūlymais dėl regionų 

projektų įgyvendinimo, kokybės   
Edita Mielienė,  Regioninės plėtros departamento prie VRM direktorė 

4. 14.20-14.35 

 

Dėl Regionų plėtros tarybų ir Regioninės plėtros departamento prie Vidaus 

reikalų ministerijos atsakomybės ir funkcijų įgyvendinant 2014–2020 m. 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą 

Simona Jakinevičiūtė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Techninės paramos 

administravimo ir veiklos koordinavimo skyriaus patarėja 

5. 14.35-14.55 
 

Dėl projekto „Psichosocialinės pagalbos centro steigimas“  

S. Jazepčikas 

6. 14.55-15.10 Dėl Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo plano 

Danutė Remeikienė, LR Vyriausybės skirta atstovė Alytaus regiono plėtros taryboje 

7. 15.10-15.20 Dzūkijos bičiulių parlamentinės grupės prisistatymas  

Julius Sabatauskas, LR Seimo narys 

8. 15.20-15.30 Dėl priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ planuojamų projektų 

Nijolė Vagnorienė,  Regioninės plėtros departamento prie VRM Alytaus apskrities 

skyriaus vyr. specialistė 

9. 15.30-15.35 Dėl atstovo siūlymo į ES Veiksmų programos stebėsenos komitetą 

Jurgita Butrimaitė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Alytaus apskrities 

skyriaus vedėja 

10. 15.35-15.45 Dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra 

Alytaus rajone (Krokialaukyje)“ 

Jurgita Butrimaitė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Alytaus apskrities 

skyriaus vedėja 

11. 15.45-15.50 Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos veiklos ataskaitos ir tarybos narių 

lankomumo 

Vytautas Grigaravičius, Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininkas 

Nijolė Vagnorienė,  Regioninės plėtros departamento prie VRM Alytaus apskrities 

skyriaus vyr. specialistė 



 

 

 

 

 

Tarybos pirmininkas                   Vytautas Grigaravičius 

12. 15.50-16.00 Dėl priemonės „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ Alytaus 

regiono projektų sąrašo patvirtinimo 

Jurgita Butrimaitė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Alytaus apskrities 

skyriaus vedėja 

13. 16.00–16.10 Dėl Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano „Priemonių plano“ keitimo 

pagal priemones: 

 Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra; 

 Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas; 

 Neformalaus švietimo infrastruktūros tobulinimas;  

 Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus; 

 Vietinių kelių vystymas; 

 Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra. 

Vidas Raštikis,  Regioninės plėtros departamento prie VRM Alytaus apskrities 

skyriaus vyr. specialistas 

14. 16.10-16.15 Dėl Alytaus regiono projektų sąrašų keitimo pagal priemones: 

 Vietinių kelių vystymas; 

 Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra. 

Nijolė Vagnorienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Alytaus apskrities 

skyriaus vyr. specialistė 

Vidas Raštikis,  Regioninės plėtros departamento prie VRM Alytaus apskrities 

skyriaus vyr. specialistas 

15. 16.15-16.25 Kiti klausimai: 

Dėl regiono plėtros tarybos posėdžio kovo mėn. su VRM viceministru 

16. 16.30-17.00 Ekskursija į Varėnos miesto daugiafunkcio sporto ir aktyvaus poilsio centrą 


