
ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO 

DARBOTVARKĖ 

 

2010 m. birželio 3 d. 10 val. 

(Alytaus apskrities viršininko administracijos salė, 2 a., 217 kab.) 

 

 

1. Dėl Alytaus regiono plėtros 2010-2020 metų plano tvirtinimo. 

Trukmė –  15 min. 

Pranešėja:  

Alytaus apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento direktorė 

Vilija Vervečkienė 

 

2. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo keitimo pagal priemonę „Praeityje 

užterštų teritorijų tvarkymas“. 

Trukmė –  5 min. 

Pranešėja:  

Alytaus apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento direktorė 

Vilija Vervečkienė 

 

3. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo tvirtinimo pagal priemonę 

„Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas “ 

Trukmė –  5 min. 

Pranešėja:  

Alytaus apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento direktorė 

Vilija Vervečkienė 

 

4. Dėl Alytaus regiono 2008 – 2010 m. plėtros plano priemonės papildymo 

naujomis priemonėmis.  

Trukmė –  5 min. 

Pranešėja:  

Alytaus apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento direktorė 

Vilija Vervečkienė 

 

5. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo keitimo pagal priemonę „Viešosios 

paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“.  

Trukmė –  5 min. 

Pranešėja:  

Alytaus apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento direktorė 

Vilija Vervečkienė 

 

6. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo pagal priemonę „Viešosios turizmo 

infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ keitimo. 

Trukmė –  5 min. 

Pranešėja:  

Alytaus apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento direktorė 

Vilija Vervečkienė 

 

7. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo 2011-2013 metų laikotarpiui pagal 

priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ tvirtinimo. 

Trukmė –  5 min. 

Pranešėja:  



Alytaus apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento direktorė 

Vilija Vervečkienė 

 

8. Dėl Alytaus regiono rezervinių projektų sąrašo 2007-2013 metų laikotarpiui 

pagal priemonę „Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse 

plėtra“ tvirtinimo. 

Trukmė –  5 min. 

Pranešėja:  

Alytaus apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento direktorė 

Vilija Vervečkienė 

 

9. Dėl kvietimo teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Teritorijų 

planavimas“ Alytaus regiono projektų sąrašui sudaryti 2011-2013 metų laikotarpiui. 

Trukmė –  5 min. 

Pranešėja:  

Alytaus apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento direktorė 

Vilija Vervečkienė 

 

10. Kiti klausimai. 

 

 

 

Pirmininkas      Algimantas Bražionis 
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