
ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO 

 

DARBOTVARKĖ 

 

2009 m. balandžio 27 d. 13:00 val. 

(Alytaus apskrities viršininko administracija) 

 

 

1. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašų tvirtinimo pagal priemones „Praeityje užterštų 

teritorijų tvarkymas“ ir „Vandens telkinių būklės gerinimas“.  

 

Trukmė – 5min. 

Pranešėja:  

Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Struktūrinių fondų valdymo 

skyriaus vyriausioji specialistė Alytaus apskrityje Jurgita Butrimaitė. 

 

2. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo tikslinimo pagal priemonę „Viešosios turizmo 

infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“.  

 

Trukmė – 5min. 

Pranešėja:  

Alytaus apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento direktorė 

Vilija Vervečkienė. 

 

3. Dėl pakartotinio kvietimo teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Viešosios 

paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“. 

 

Trukmė – 5 min. 

Pranešėja:  

Alytaus apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento direktorė 

Vilija Vervečkienė. 

 

4. Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis 

finansuotinų projektinių pasiūlymų pateikimo Alytaus regiono plėtros tarybai ir projektinių 

pasiūlymų apibendrinimo Alytaus regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos, patvirtintos 

Alytaus regiono plėtros tarybos 2008 m. gegužės 23 d. sprendimu Nr.(1.5)-2R-1, dalinio 

pakeitimo. 

 

Trukmė – 5 min. 

Pranešėja:  

Alytaus apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento direktorė 

Vilija Vervečkienė. 

 

5. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2009 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. (10.18)-1R-3 

„Dėl Alytaus regiono projektų sąrašų patikslinimo“ pakeitimo. 

 

Trukmė – 5 min. 

Pranešėja:  

Alytaus apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento direktorė 

Vilija Vervečkienė. 

6. Dėl lėšų skyrimo iš priemonės VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir 

įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ savivaldybių kontrolierių mokymams. 



 

Trukmė – 5min. 

Pranešėja:  

Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Struktūrinių fondų valdymo 

skyriaus vyriausioji specialistė Alytaus apskrityje Jurgita Butrimaitė. 

 

7. Kiti klausimai. 

7.1. Dėl Druskininkų ir Alytaus raj. savivaldybių pateiktų projektinių pasiūlymų 

patikslinimo pagal VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros 

modernizavimas ir plėtra“. 

 

Trukmė – 5 min. 

Pranešėja:  

Alytaus apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento direktorė 

Vilija Vervečkienė 

 

7.2. Dėl Druskininkų pateikto projektinio pasiūlymo patikslinimo pagal VP3-2.4-

SADM-01-R priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“. 

 

Trukmė – 5 min. 

Pranešėja:  

Alytaus apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento direktorė 

Vilija Vervečkienė 

 

7.3. Dėl Lazdijų raj. savivaldybės priemonių įtraukimo į Alytaus regiono plėtros planą. 

 

Trukmė – 5 min. 

Pranešėja:  

Alytaus apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento direktorė 

Vilija Vervečkienė 

 

  

Pirmininkas      Algimantas Bražionis 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009-04-23 

Reg.Nr.(10.18)-4R4          

 


