
ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO   
  

DARBOTVARKĖ 
  

2008 m. lapkričio 11  d.  10  val. 

 (Alytaus apskrities viršininko administracija, posėdžių salė, 2 a.) 

  

1.  Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos nuostatų ir darbo reglamento tikslinimo. 
Trukmė – 10 min. 

Pranešėjas: Alytaus apskrities viršininkas Eugenijus Palavinskas 

  
2.  Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos sudėties pakeitimo. 

Trukmė – 5 min. 

Pranešėjas: Alytaus apskrities viršininkas Eugenijus Palavinskas 

  

3.  Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo 2007-2010 metų laikotarpiui sudarymo pagal 

Sanglaudos  skatinimo veiksmų programos prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir 

prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ įgyvendinimo 

priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“. 
Trukmė – 5 min. 

Pranešėja: Alytaus apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento 

direktorė Vilija Vervečkienė 

  

4. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo 2007-2010 metų laikotarpiui sudarymo pagal 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos Aplinkos ir darnaus vystymosi prioriteto 

įgyvendinimo priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“. 
Trukmė – 5 min. 

Pranešėja: Alytaus apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento 

direktorė Vilija Vervečkienė 

                                            

5. Dėl Alytaus regiono plėtros plano 2008-2013 m. priemonių papildymo. 
Trukmė – 10 min. 

Pranešėja: Alytaus apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento  

Regiono ekonomikos ir socialinio vystymo skyriaus vedėja Irena Ivanauskienė 

   

6. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2008 m. liepos 17 d. sprendimo Nr.(1.5)-3R-5 

„Dėl ES struktūrinių fondų paramos sumų paskirstymo kriterijų Alytaus regiono 

projektams“ dalinio pakeitimo. 
Trukmė – 5 min. 

Pranešėjas: Alytaus apskrities viršininkas Eugenijus Palavinskas 

           

7. Dėl Viešosios įstaigos Nemuno euroregiono Marijampolės biuro veiklos. 
Trukmė – 10 min. 

Pranešėjas: Alytaus apskrities viršininkas Eugenijus Palavinskas 

  

8. Dėl UAB Alytaus regiono atliekų centro kreipimosi dėl priemonės „Atliekų 

tvarkymo  sistemos sukūrimas“. 
Trukmė – 10 min. 

Pranešėjas: UAB Alytaus regiono atliekų centro direktorius Algirdas Reipas. 

  

9. Dėl Varėnos rajono savivaldybės galimybės panaudoti ES 2007-2013 m. struktūrinę 

paramą pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą galimybių studijos. 



Trukmė – 5 min. 

Pranešėjas: VRM atstovas 

  

10. Kiti klausimai. 
  

10.1 Dėl projektinio pasiūlymo teikėjo pareiškimo dėl ES ir valstybės paramos formos 

   patvirtinimo 
Trukmė – 5 min. 

Pranešėja: Alytaus apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento 

direktorė Vilija Vervečkienė 

  

  

                       

Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininkas    Eugenijus Palavinskas  
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Reg. Nr.(1.5)-4R4 

 


