
ALYTAUS REGIONO PLĖTROS PLANO  ĮGYVENDINIMO 2017 M. IV 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. IV ketvirtį buvo keistas du kartus, 

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

susijusius keičiamus dokumentus.  

Įgyvendinant Planą 2017 m. IV ketvirtį buvo pakeisti regiono projektų sąrašai, 

įtraukiant į juos projektus pagal priemones: 

1. 2.1.1.3 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ (papildytas 

regiono projektų sąrašas 2 projektais: „Varėnos "Pasakos" vaikų lopšelio-darželio pastato 

modernizavimas“ ir  „Alytaus r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas 

įkuriant ir atnaujinant edukacines erdves“, 967 457 Eur sumai.) 

2. 2.1.4.1 „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ 

(papildytas regiono projektų sąrašas 3 projektais: „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės 

gerinimas Alytaus rajono savivaldybėje“, „Lazdijų rajono savivaldybės administracijos ir jos viešojo 

valdymo institucijų teikiamų paslaugų procesų tobulinimas“ ir „Teikiamų paslaugų procesų 

tobulinimas ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Alytaus miesto savivaldybės administracijoje 

ir jai pavaldžiose įstaigose. I etapas“, 609 813 Eur sumai). 

Iš viso į 2 regiono projektų sąrašus buvo įtraukti 5 projektai 1 577 270 Eur sumai. 

 

Įgyvendinant Planą 2017 m. IV ketvirtį buvo pateiktos paraiškos dėl projekto 

įgyvendinimo įgyvendinančioms institucijoms pagal priemones: 

1. 1.1.1.1 „Kaimo gyvenamųjų vietovių (turinčių iki 1 tūkst. gyventojų) atnaujinimas“ (5 

projektų paraiškos buvo pateiktos Nacionalinei Mokėjimo agentūrai (iki nustatyto termino, t. y. 2017-

10-02 buvo pateiktos visų (22 vnt.) pagrindiniam projektų sąraše esančių projektų paraiškos                     

4 047 698 Eur sumai); 

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

plėtra“ (projekto „Senosios Varėnos kaimo viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas 

bendruomenės poreikiams“, 605 025 Eur sumai); 

3. 1.1.1.8 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ (projekto „Pastato 

rekonstrukcija ir pritaikymas kultūrinėms, muziejinėms ir edukacinėms reikmėms“, 352 401 Eur 

sumai); 

4. 1.1.2.3 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ (projektų „Dviračių ir pėsčiųjų 

takų įrengimas Varėnos miesto J. Basanavičiaus ir Žiedo gatvėse“ ir „Dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra 

Lazdijų miesto Turistų gatvėje iki sodų bendrijos „Baltasis“ Lazdijų seniūnijoje“, 195 738 Eur 

sumai); 

5. 1.1.2.4 „Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas“ (projekto „Lazdijų 

miesto Seinų ir Lazdijos gatvių bei vietinės reikšmės kelio nuo Janonio gatvės iki Lazdijų hipodromo 

rekonstravimas“ paraiškos pateikimas vėlavo ir 2017 m. IV ketvirtį ji nebuvo pateikta); 

6. 2.1.1.3 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas" (visų 5 

projektų paraiškos 1 387 779 Eur sumai); 

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

(projektų „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Varėnos rajono 

savivaldybėje“ ir „Lazdijų rajono savivaldybės administracijos ir jos viešojo valdymo institucijų 

teikiamų paslaugų procesų tobulinimas“; 348 775 Eur sumai. Projekto „Paslaugų teikimo ir asmenų 

aptarnavimo kokybės gerinimas Druskininkų savivaldybėje“ paraiškos pateikimas vėlavo ir 2017 m. 

IV ketvirtį ji nebuvo pateikta). 



Iš viso pagal 6 regiono plėtros plano priemones įgyvendinančiosioms institucijoms buvo 

pateikta 11 paraiškų dėl projektų įgyvendinimo 6 937 416 Eur sumai. 2 projektų paraiškos 

nebuvo pateiktos 2017 m. IV ketvirtį, kaip tai buvo suplanuota Plane. 

 

Įgyvendinant Planą 2017 m. IV ketvirtį buvo pasirašytos sutartys dėl projektų 

finansavimo su įgyvendinančiąja institucija pagal priemones: 

1. 2.1.1.1 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ (pasirašyta sutartis dėl projekto 

„Modernių ir saugių erdvių sukūrimas bendrojo ugdymo mokyklose Druskininkų sav.“ finansavimo 

163 877 Eur sumai. 

2. 2.1.1.2 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ (pasirašytos sutartys dėl 

projektų: „Varėnos moksleivių kūrybos centro pastato J. Basanavičiaus g. 38, Varėnoje, 

modernizavimas“, „Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas“ ir 

„Neformaliojo švietimo įstaigų Lazdijų rajono savivaldybėje infrastruktūros tobulinimas“ 

finansavimo, 720 067 Eur sumai. 

Įgyvendinant Planą 2017 m. IV ketvirtį nebuvo pasirašytos sutartys, kaip tai buvo 

numatyta Plane, dėl projektų finansavimo su įgyvendinančiąja institucija pagal priemones: 

1. 1.1.1.3 „Varėnos miesto kompleksinė plėtra“ (sutartis dėl projekto „Karloniškės ežero ir 

jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui“ finansavimo). 

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

įmonių valdymo tobulinimas“ (sutartis dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra Alytaus rajone (Krokialaukyje)“ finansavimo). 

3. 1.1.2.3 5 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ (sutartis dėl projekto 

„Dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra Lazdijų miesto Turistų gatvėje iki sodų bendrijos „Baltasis“ Lazdijų 

seniūnijoje“ finansavimo). 

4. 2.1.1.1 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ (sutartys dėl 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“ ir „Modernių ir saugių erdvių sukūrimas bendrojo ugdymo 

įstaigose Lazdijų rajono savivaldybėje“ finansavimo). 

5. 2.1.1.2 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ (sutartys dėl projektų 

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

mokyklos pastato modernizavimas ir ugdymo aplinkos gerinimas“ finansavimo). 

6. 2.1.4.1 „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ 

(sutartis dėl projekto „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Druskininkų 

savivaldybėje“ finansavimo). 

 Iš viso pagal 2 regiono plėtros plano priemones su įgyvendinančiomis institucijomis 

buvo pasirašytos 4 sutartys dėl projektų finansavimo, 883 944 Eur sumai, 10 sutarčių dėl 

projektų finansavimo, kaip tai buvo numatyta Plane, nebuvo pasirašytos 2017 m. IV ketvirtį. 

 

Įgyvendinant Planą 2017 m. IV ketvirtį buvo užbaigtas vienas projektas 1.1.2.2 

priemonėje „Darnaus judumo priemonių diegimas“ (projektas „Darnaus judumo plano 

Druskininkuose parengimas“, 17 000 Eur sumai). 

 

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

asignavimai vykdant projektus pagal priemones: 

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

atnaujinimas" – planuota 0 Eur, skirta 0 Eur. 

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

atnaujinimas ir plėtra“ – planuota 0 Eur, skirta 0 Eur. 



3. 1.1.1.3 priemonė „Varėnos miesto kompleksinė plėtra“ – planuota 3 217 148 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 496 329 Eur, skirta 496 330 Eur. 

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

1 488 066 Eur, skirta 1 488 066 Eur. 

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

0  Eur, skirta 0 Eur. 

10. 1.1.2.1 priemonė „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ 

- planuota 0 Eur, skirta 0 Eur. 

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

638 Eur. 

12. 1.1.2.3 priemonė „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ - planuota 234 329 

Eur, skirta 133 670 Eur. 

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

planuota 1 715 391 Eur, skirta 1 715 391 Eur. 

14. 2.1.1.1 priemonė „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ - planuota 1 343 975 Eur, 

skirta 163 877 Eur. 

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

1 973 394 Eur, skirta 135 814 Eur. 

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

planuota 0 Eur, skirta 0 Eur. 

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

efektyvumo didinimas gerinant jų infrastruktūrą“ - planuota 0 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 0 Eur, skirta 0 Eur. 

19. 2.1.2.3 priemonė „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų 

prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimas“ - planuota 0 Eur, skirta 0 Eur. 

20. 2.1.3.1 priemonė „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ - planuota 1 272 490 Eur, 

skirta 1 272 490 Eur. 

21. 2.1.3.2 priemonė „Socialinio būsto fondo plėtra“ - planuota 2 966 201 Eur, skirta                   

2 966 201 Eur. 

22. 2.1.4.1 priemonė „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas 

savivaldybėse“ - planuota 184 788 Eur, skirta 0 Eur. 

23. 3.1.1.1 priemonė „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ – planuota            

4 130 687 Eur, skirta 4 130 687 Eur. 

24. 3.1.2.1 priemonė „Kraštovaizdžio apsauga/plėtra“ - planuota 1 427 621 Eur, skirta          

978 733 Eur. 

Iš viso pagal 24 priemones, įgyvendinant Planą, jame suplanuoti ir 2017 m. IV ketvirtyje 

skirti asignavimai sudaro -  33 090 527 Eur (iš planuotų 40 756 051 Eur). 

Įgyvendinant Planą nuo jo pradžios iki 2017 m. IV ketvirčio pabaigos buvo skirta             

33 090 527 Eur lėšų ir panaudota - 8 861 109 Eur lėšų. 

 

Iš viso įgyvendinant Planą pasiektos produkto vertinimo kriterijų reikšmės: 



- P.N. 028 „Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis, proc.“ – 0,54 

(siektina šio produkto vertinimo kriterijaus reikšmė Plane – 26); 

- P.N. 507 „Parengti darnaus judumo mieste planai (Skaičius)“ – 1 (siektina šio produkto 

vertinimo kriterijaus reikšmė Plane – 2); 

 - P.S. 362 „Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai, skaičius“ – 41 vnt. (siektina šio 

produkto vertinimo kriterijaus reikšmė Plane – 106). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė: 

Regioninės plėtros departamento 

prie Vidaus reikalų ministerijos 

Alytaus apskrities skyriaus 

vyriausiasis specialistas 

Vidas Raštikis 


