
ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO 

 

DARBOTVARKĖ 

 

2009 m. lapkričio 23 d. 12 val. 

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

 

 

1. Dėl rezervinių Alytaus regiono projektų sąrašų pagal priemones „Viešosios turizmo 

infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“, „Savivaldos transporto infrastruktūros 

modernizavimas ir plėtra“, „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir 

savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“, „Viešosios paskirties 

pastatų renovavimas regioniniu lygiu“, „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai 

kaimo vietovėse sudarymas“ ir „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“, „Vandens 

telkinių būklės gerinimas“, „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“. 

Trukmė –  5 min. 

Pranešėjas:  

Alytaus apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento Regiono 

ekonomikos, socialinio vystymo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėjas Vidas Raštikis 

 

2. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo tikslinimo pagal priemonę „Savivaldybių 

institucijų ir įstaigų kvalifikacijos tobulinimas“. 

Trukmė – 5 min. 

Pranešėja:  

Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Struktūrinių fondų valdymo 

skyriaus vyriausioji specialistė Alytaus apskrityje Jurgita Butrimaitė 

 

3. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo tikslinimo pagal priemonę „Vandens telkinių 

būklės gerinimas“. 

Trukmė – 5 min. 

Pranešėja:  

Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Struktūrinių fondų valdymo 

skyriaus vyriausioji specialistė Alytaus apskrityje Jurgita Butrimaitė 

 

 

4. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo tikslinimo pagal priemonę „Praeityje užterštų 

teritorijų tvarkymas“. 

Trukmė – 5 min. 

Pranešėja:  

Alytaus apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento Regiono 

ekonomikos, socialinio vystymo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėjas Vidas Raštikis 

 

5. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo tikslinimo pagal priemonę „Savivaldos 

transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“. 
Trukmė –  5 min. 

Pranešėjas:  

Alytaus apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento Regiono 

ekonomikos, socialinio vystymo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėjas Vidas Raštikis 

 

 

6. Dėl Alytaus regiono plėtros plano 2008 -2010 m. priemonių papildymo ir dalinio 

pakeitimo. 



Trukmė – 5 min. 

Pranešėja:  

Alytaus apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento direktorė 

Vilija Vervečkienė 

 

7. Informacija apie Alytaus regiono plėtros plano 2010-2020 metų laikotarpiui 

rengimą. 
Trukmė – 5 min. 

Pranešėja:  

Alytaus apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento direktorė 

Vilija Vervečkienė 

 

8. Informacija apie Alytaus regiono projektus. 

Trukmė – 5 min. 

Pranešėja:  

Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Struktūrinių fondų valdymo 

skyriaus vyriausioji specialistė Alytaus apskrityje Jurgita Butrimaitė 

 

9. Kiti klausimai. 
  

 

 

Pirmininkas      Algimantas Bražionis 
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