
ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO 

DARBOTVARKĖ 

 

2010 m. spalio 12 d. 14 val. 
(Alytaus miesto savivaldybės salė, 2 a.) 

 

 1. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininko rinkimo. 

 Trukmė –  5 min. 

 Pranešėja:  

 LR vidaus reikalų ministerijos Regionų plėtros skyriaus Alytaus apskrities poskyrio vedėja 

Vilija Vervečkienė 

 
 2. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo tikslinimo pagal priemonę „Viešosios paskirties 
pastatų renovavimas regioniniu lygiu“. 
 Trukmė –  5 min. 

 Pranešėjas:  

 LR vidaus reikalų ministerijos Regionų plėtros skyriaus Alytaus apskrities poskyrio 

vyriausiasis specialistas Vidas Raštikis 

  

3. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo tikslinimo pagal priemonę „Nestacionarių 

socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“. 

 Trukmė –  5 min. 

 Pranešėjas:  

 LR vidaus reikalų ministerijos Regionų plėtros skyriaus Alytaus apskrities poskyrio 

vyriausiasis specialistas Vidas Raštikis 

  

4. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo tikslinimo pagal priemonę „Savivaldos transporto 

infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“. 

Pranešėjas:  

 LR vidaus reikalų ministerijos Regionų plėtros skyriaus Alytaus apskrities poskyrio 

vyriausiasis specialistas Vidas Raštikis 

 

5. Dėl metodinio centro steigimo pagal priemonę „Specialiųjų mokyklų pertvarka, 

metodinių centrų steigimas“.  

 Pranešėja:  

 LR vidaus reikalų ministerijos Regionų plėtros skyriaus Alytaus apskrities poskyrio vedėja 

Vilija Vervečkienė 

 

6. Dėl Alytaus regiono rezervinių projektų sąrašo pagal priemonę „Psichikos dienos 

centrų (stacionarų) steigimas“. 

 Pranešėja:  

 LR vidaus reikalų ministerijos Regionų plėtros skyriaus Alytaus apskrities poskyrio vedėja 

Vilija Vervečkienė 

 

7. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašų pagal priemonę „Teritorijų planavimas“.  

 Pranešėja:  

 LR vidaus reikalų ministerijos Regionų plėtros skyriaus Alytaus apskrities poskyrio vedėja 

Vilija Vervečkienė 

 

 



8. Kiti klausimai: 

8.1 Dėl sąrašo pagal priemonę „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ tikslinimo.  

 Pranešėja:  

 LR vidaus reikalų ministerijos Regionų plėtros skyriaus Alytaus apskrities poskyrio 

vyriausiasis specialistas Vidas Raštikis 

 

8.2 Dėl sąrašo pagal priemonę „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų 

energijos vartojimo efektyvumą“ tikslinimo. 

Pranešėja:  

 LR vidaus reikalų ministerijos Regionų plėtros skyriaus Alytaus apskrities poskyrio 

vyriausiasis specialistas Vidas Raštikis 

 

8.3 Dėl kvietimo teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Nestacionarių socialinių 

paslaugų infrastruktūros plėtra“.  

 Pranešėja:  

 LR vidaus reikalų ministerijos Regionų plėtros skyriaus Alytaus apskrities poskyrio 

vyriausiasis specialistas Vidas Raštikis 

 

8.4. Dėl kvietimų teikti projektinius pasiūlymus. 

 Pranešėja:  

 LR vidaus reikalų ministerijos Regionų plėtros skyriaus Alytaus apskrities poskyrio vedėja 

Vilija Vervečkienė 

 

 8.5. Informacija dėl regioninės priemonės lėšų perskirstymo. 

 Pranešėja:  

 LR vidaus reikalų ministerijos Regionų plėtros skyriaus Alytaus apskrities poskyrio vedėja 

Vilija Vervečkienė 

 

  

 
 

 

  

Pirmininko pavaduotojas                                                                                    Česlovas Daugėla                                                                             
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