
Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano įgyvendinimo 2017 m. III 

ketvirčio apžvalga 

 

Alytaus regiono plėtros planas (toliau Planas), patvirtintas Alytaus regiono plėtros tarybos 

2015 m. spalio 26 d.  sprendimu Nr. 51/6S – 34, per 2017 m. III ketvirtį buvo keistas tris kartus, 

atsižvelgiant į savivaldybių prašymus, priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašus ir kitus teisės 

aktus.  

Įgyvendinant Planą, 2017 m. III ketvirtį buvo sudaryti ir keisti regiono projektų sąrašai 

pagal priemones: 

1.  1.1.1.2 „Kaimo gyvenamųjų vietovių (turinčių 1-6 tūkst. gyventojų) atnaujinimas ir 

plėtra“ (sudarytas regiono projektų sąrašas iš projekto „Senosios Varėnos kaimo viešosios 

infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ -  605 025 Eur sumai); 

2. 1.1.1.3 „Varėnos miesto kompleksinė plėtra“ (papildytas projektu “ Karloniškės ežero 

ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui“ - 705 000 Eur sumai); 

3. 1.1.2.1 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ 

(sudarytas sąrašas su numatytais 4 projektais „Nekenksmingų aplinkai viešojo transporto priemonių 

įsigijimas Alytaus mieste“, „Vietinio susisiekimo transporto priemonių įsigijimas“, „Ekologiškų 

transporto priemonių įsigijimas Druskininkų savivaldybėje“ ir „Ekologiškų transporto priemonių 

įsigijimas  Lazdijų rajono savivaldybėje“ - 1 835 210 Eur sumai); 

4. 2.1.1.1 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ (papildytas projektu „Modernių ir 

saugių erdvių kūrimas Dzūkijos pagrindinėje mokykloje, Alytuje“ -  657 021 Eur sumai); 

5. 2.1.1.2 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ (papildytas 2 projektais 

„Varėnos moksleivių kūrybos centro pastato J. Basanavičiaus g. 38, Varėnoje, modernizavimas“, 

„Alytaus r. meno ir sporto mokyklos edukacinių erdvių įkūrimas ir atnaujinimas“ ir „Alytaus muzikos 

mokyklos pastato modernizavimas ir ugdymo aplinkos gerinimas“ -  1 691 385 Eur sumai) 

6. 2.1.1.3 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ (sudarytas 

regiono projektų sąrašas iš  2 projektų „Alytaus lopšelio-darželio " Girinukas" ugdymo aplinkos 

modernizavimas“, „Druskininkų sav. Viečiūnų progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

„Linelis“ ugdymo prieinamumo didinimas“ ir „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

Lazdijų rajono savivaldybėje modernizavimas“ -  420 322  Eur sumai); 

7. 2.1.4.1 „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ 

(sudarytas regiono projektų sąrašas iš 2 projektų „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės 

gerinimas Varėnos rajono savivaldybėje“ ir „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės 

gerinimas Druskininkų savivaldybėje“ -  346 376  Eur sumai); 

Iš viso į 7 regiono projektų sąrašus buvo įtraukta 13 projektų 6 260 339 Eur sumai. 

 

Įgyvendinant Planą, 2017 m. III ketvirtį buvo pateiktos paraiškos dėl projekto 

įgyvendinimo įgyvendinančioms institucijoms pagal priemones: 

1. 1.1.1.3 „Varėnos miesto kompleksinė plėtra“ (projekto „Karloniškės ežero ir jo prieigų 

sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui“ 705 000 Eur sumai); 

2. 1.1.1.5 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, 

įmonių valdymo tobulinimas“ (projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra 

Alytaus rajone (Krokialaukyje)“ 1 481 000 Eur sumai); 



3. 2.1.1.1 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ ( 5 projektų  „Varėnos r. Merkinės 

Vinco Krėvės gimnazijos laisvų patalpų pritaikymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

grupėms įrengti“, „Alytaus rajono bendrojo ugdymo įstaigų aprūpinimas gamtos, technologijų, menų 

ir kitų mokslų laboratorijų įranga“, „Modernių ir saugių erdvių kūrimas Dzūkijos pagrindinėje 

mokykloje, Alytuje“ , „Modernių ir saugių erdvių sukūrimas bendrojo ugdymo mokyklose 

Druskininkų sav.“  ir „Modernių ir saugių erdvių sukūrimas bendrojo ugdymo įstaigose Lazdijų 

rajono savivaldybėje“ -  1 245 420 EUR sumai );  

4. 2.1.1.2 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ (4 projektų  - „Druskininkų 

M. K. Čiurlionio meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas“, „Varėnos moksleivių kūrybos centro 

pastato J.Basanavičiaus g. 38, Varėnoje, modernizavimas“, „Alytaus muzikos mokyklos pastato 

modernizavimo ir ugdymo aplinkos gerinimas“ ir „Alytaus r. meno ir sporto mokyklos edukacinių 

erdvių įkūrimas ir atnaujinimas“ -  1 837 580,07 Eur sumai); 

Iš viso pagal 4 regiono plėtros plano priemones įgyvendinančiosioms institucijoms buvo 

pateikta 11 paraiškų dėl projektų įgyvendinimo 5 269 000 Eur sumai. 

 

Įgyvendinant Planą, 2017 m. III ketvirtį buvo pasirašytos sutartys  dėl projekto 

finansavimo  su įgyvendinančiąja institucija pagal priemones: 

1. 1.1.1.3 „Varėnos miesto kompleksinė plėtra“  (dėl projekto „Varėnos miesto centrinės 

dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (II etapas)“  finansavimo 995 216,11 

Eur sumai); 

2. 1.1.2.2 „Darnaus judumo priemonių diegimas“ (dėl projekto „Alytaus miesto darnaus 

judumo plano parengimas“  finansavimo 33 638,00 Eur sumai); 

3. 1.1.2.3 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ (dėl projekto „Dviračių trasų 

infrastruktūros įrengimas nuo Putinų g. žiedo Pramonės gatvėje, Alytaus mieste“  finansavimo          

133 670,07 Eur sumai); 

4. 1.1.2.4 „Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas“ (dėl 2 projektų 

„Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių ir M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija“ ir 

„Perspektyvinės gatvės nuo Pramonės  g. iki Naujosios g. Alytuje įrengimas“ finansavimo                        

1 583 402,00 Eur sumai); 

5. 2.1.3.1 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ (dėl projekto „Socialinių paslaugų 

plėtra Alytaus mieste“  finansavimo 637 900,55 Eur sumai); 

6. 3.1.1.1 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ (dėl projekto 

„Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra Alytaus regione“  finansavimo 4 130 687,05 Eur 

sumai); 

7. 3.1.2.1 „Kraštovaizdžio apsauga/plėtra“ (dėl 4 projektų „Bešeimininkių apleistų pastatų 

ir įrenginių tvarkymas Alytaus rajono savivaldybėje“, „Alytaus miesto bendrojo plano korektūra 

zonuojant kraštovaizdžio struktūrą, nustatant reglamentus ir principus“, „Bešeimininkių apleistų 

pastatų Druskininkų savivaldybės teritorijoje likvidavimas“ ir „Kraštovaizdžio formavimas Lazdijų 

rajono savivaldybėje“ finansavimo 669 210,84 Eur sumai). 

Iš viso pagal 7 regiono plėtros plano priemones su įgyvendinančiomis institucijomis buvo 

pasirašyta 11 sutarčių dėl projektų finansavimo, 8 183 724,62 Eur sumai. 

 

Įgyvendinant Planą, 2017 m. III ketvirtį nebuvo numatytas užbaigti nei vienas projektas. 

 



Įgyvendinant Planą, jame suplanuoti ir iki 2017 m. III ketvirčio pabaigos skirti 

asignavimai vykdant projektus pagal priemones: 

1. 1.1.1 priemonė „Kaimo gyvenamųjų vietovių (turinčių iki 1 tūkst. gyventojų) 

atnaujinimas" – planuota - 4 205 139 Eur, skirta - 0 Eur. 

2. 1.1.1.2 priemonė „Kaimo gyvenamųjų vietovių (turinčių 1-6 tūkst. gyventojų) 

atnaujinimas ir plėtra“ – planuota - 3 386 329 Eur, skirta - 0 Eur; 

3. 1.1.1.3 priemonė „Varėnos miesto kompleksinė plėtra“ – planuota - 4 349 767 Eur, 

skirta - 2 512 148 Eur; 

4. 1.1.1.4 priemonė „Alytaus, Druskininkų ir Lazdijų miestų kompleksinė plėtra“ – 

planuota - 2 118 053 Eur, skirta - 2 118 053 Eur; 

5. 1.1.1.5 priemonė „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 

renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ – planuota - 14 137 029 Eur, skirta - 12 119 026 

Eur; 

6. 1.1.1.6 priemonė „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ - planuota  - 3 999 404 Eur, 

skirta - 2 809 404 Eur; 

7. 1.1.1.7 priemonė „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų 

informacinės infrastruktūros plėtra“ planuota - 719 318 Eur, skirta - 496 330 Eur; 

8. 1.1.1.8 priemonė „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ – planuota -           

1 840 467 Eur, skirta - 1 488 066 Eur; 

9. 1.1.1.9 priemonė „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ – planuota -      

1 212 868 Eur, skirta - 0 Eur; 

10. 1.1.2.1 priemonė „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko 

atnaujinimas“ – planuota - 1 835 210 Eur, skirta - 0 Eur; 

11. 1.1.2.2 priemonė „Darnaus judumo priemonių diegimas“ – planuota - 1 597 056 Eur, 

skirta - 50 638 Eur; 

12. 1.1.2.3 priemonė „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ – planuota - 

510 838 Eur, skirta - 133 670 Eur; 

13. 1.1.2.4 priemonė „Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas“ – 

planuota - 3 637 950 Eur, skirta  - 1 715 391 Eur; 

14. 2.1.1.1 priemonė „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ – planuota - 1 998 791 Eur, 

skirta - 0 Eur; 

15. 2.1.1.2 priemonė „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ – planuota -          

1 973 394 Eur, skirta - 0 Eur; 

16. 2.1.1.3 priemonė „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo      

didinimas“ – planuota - 1 387 779 Eur, skirta - 0 Eur; 

17. 2.1.2.1 priemonė „Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos 

efektyvumo didinimas gerinant jų infrastruktūrą“ – planuota - 3 267 881 Eur, skirta - 0 Eur; 

18. 2.1.2.2 priemonė „Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos 

efektyvumo didinimas vykdant švietimo ir mokymo veiklas“ – planuota - 1 022 942 Eur, skirta -           

0 Eur; 

19. 2.1.3.1 priemonė „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ – planuota - 1 272 490 

Eur, skirta - 1 272 490 Eur; 

20. 2.1.3.2 priemonė „Socialinio būsto fondo plėtra“ – planuota - 2 966 201 Eur, skirta -      

2 966 201 Eur; 



21. 2.1.4.1 priemonė „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas 

savivaldybėse“ – planuota - 1 156 189 Eur, skirta - 0 Eur; 

22. 3.1.1.1 priemonė „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ – planuota -     

4 130 687 Eur, skirta - 4 130 687 Eur; 

23. 3.1.2.1 priemonė „Kraštovaizdžio apsauga/plėtra“ – planuota - 2 499 567 Eur, skirta - 

978 733 Eur; 

Iš viso pagal 23 regiono plėtros plano priemones įgyvendinant Planą jame suplanuoti ir 

iki 2017 m. III ketvirčio pabaigos asignavimai sudaro -  65 225 347 Eur, o skirtas finansavimas 

- 32 790 836 Eur. 

 

Įgyvendinant Planą nuo jo pradžios iki 2017 m. III ketvirčio pabaigos buvo skirti ir 

panaudoti asignavimai pagal priemones: 

1. 1.1.1 priemonė „Kaimo gyvenamųjų vietovių (turinčių iki 1 tūkst. gyventojų) 

atnaujinimas" – skirti - 0 Eur, panaudoti - 0 Eur. 

2. 1.1.1.2 priemonė „Kaimo gyvenamųjų vietovių (turinčių 1-6 tūkst. gyventojų) 

atnaujinimas ir plėtra“ – skirti - 0 Eur, panaudoti - 0 Eur; 

3. 1.1.1.3 priemonė „Varėnos miesto kompleksinė plėtra“ – skirti - 2 512 148 Eur, 

panaudoti - 802 205 Eur; 

4. 1.1.1.4 priemonė „Alytaus, Druskininkų ir Lazdijų miestų kompleksinė plėtra“  – skirti 

- 2 118 053 Eur, panaudoti - 756 924 Eur; 

5. 1.1.1.5 priemonė „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 

renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ – skirti - 12 119 026 Eur, panaudoti - 869 497 

Eur; 

6. 1.1.1.6 priemonė „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ – skirti - 2 809 404 Eur, 

panaudoti - 216 854 Eur; 

7. 1.1.1.7 priemonė „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų 

informacinės infrastruktūros plėtra“ – skirti - 496 330 Eur, panaudoti - 0 Eur; 

8. 1.1.1.8 priemonė „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ - skirti  -                 

1 488 066 Eur, panaudoti  - 87 940 Eur; 

9. 1.1.1.9 priemonė „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ - skirti  - 0 Eur, 

panaudoti - 0 Eur; 

10. 1.1.2.1 priemonė „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko 

atnaujinimas“ - skirti - 0 Eur, panaudoti - 0 Eur; 

11. 1.1.2.2 priemonė „Darnaus judumo priemonių diegimas“ - skirti  - 50 638 Eur, 

panaudoti - 17 000 Eur; 

12. 1.1.2.3 priemonė „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ – skirti - 133 670 

Eur, panaudoti - 0 Eur; 

13. 1.1.2.4 priemonė „Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas“ - skirti 

- 1 715 391 Eur, panaudoti - 0 Eur; 

14. 2.1.1.1 priemonė „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ - skirti - 0 Eur, panaudoti - 

0 Eur; 

15. 2.1.1.2 priemonė „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ – skirti - 0 Eur, 

panaudoti - 0 Eur; 



16. 2.1.1.3 priemonė „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ 

- skirti  - 0 Eur, panaudoti - 0 Eur; 

17. 2.1.2.1 priemonė „Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos 

efektyvumo didinimas gerinant jų infrastruktūrą“ - skirti - 0 Eur, panaudoti - 0 Eur; 

18. 2.1.2.2 priemonė „Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos 

efektyvumo didinimas vykdant švietimo ir mokymo veiklas“ skirti - 0 Eur, panaudoti - 0 Eur; 

19. 2.1.3.1 priemonė „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ - skirti - 1 272 490 Eur, 

panaudoti - 24 705 Eur; 

20. 2.1.3.2 priemonė „Socialinio būsto fondo plėtra“ – skirti - 2 966 201 Eur, panaudoti - 

777 380 Eur; 

21. 2.1.4.1 priemonė „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas 

savivaldybėse“ - skirti - 0 Eur, panaudoti - 0 Eur; 

22. 3.1.1.1 priemonė „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ - skirti -               

4 130 687 Eur, panaudoti  - 0 Eur; 

23. 3.1.2.1 priemonė „Kraštovaizdžio apsauga/plėtra“ - skirti - 978 733 Eur, panaudoti - 

221 822 Eur. 

Iš viso pagal 23 regiono plėtros plano priemones įgyvendinant Planą iki 2017 m. III 

ketvirčio pabaigos projektams skirtas finansavimas sudaro -  32 790 836 Eur, panaudoti -              

3 774 328 Eur. 

 

Iš viso įgyvendinant Planą pasiektos produkto vertinimo kriterijų reikšmės - P.S.362 

„Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai, skaičius“ – 20 vnt. (siektina šio produkto vertinimo 

kriterijaus reikšmė Plane – 106). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė: Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus apskrities 

skyriaus vyriausiasis specialistas Vidas Raštikis 


