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1. Tikslas Padidinti užimtumą Alytaus regione, gerinant 

tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos 

patrauklumą darbui, poilsiui ir investicijoms

2014–2023 X X Efekto rodiklis: 1-E Užimtumo lygis Alytaus 

regione (proc.), 2019 m.

60,8 65,6 Efekto rodiklio pasiekta reikšmė nustatyta

įvertinus statistinius duomenis: Lietuvos

statistikos departamento Oficialiosios

statistikos portale apie užimtumo lygį

pateikiami 2018 m. duomenys.
Rezultato rodiklis: 1-R-1Veikiančių įmonių 

skaičius Alytaus regione (vnt.), 2019 m.

2 000 2 308 Rezultato rodiklio pasiekta reikšmė nustatyta

įvertinus statistinius duomenis: Lietuvos

statistikos departamento Oficialiosios

statistikos portale pateikiami duomenys apie

veikiančių įmonių skaičių 2019 m. pradžioje.

Rodiklio reikšmė Alytaus regione

skaičiuojama be Alytaus rajono savivaldybės,

nes ji nėra tikslinė teritorija.

1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčių įvertinimas praėjusiais metais*.

1.1. Uždavinys Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, 

atnaujinant tikslinių teritorijų ir susietos 

teritorijos viešąją infrastruktūrą, gamtos, 

kultūros paveldo objektus ir kultūros įstaigas

Druskininkų kurortas ir toliau išliko turistų traukos centru, kuriame yra didelės rekreacinio potencialo galimybės ir rekreacinės veiklos vystymo ištekliai. Druskininkai tampa pačia patraukliausia vieta Lietuvos ir užsienio turistams, tai patvirtina ir oficialūs Lietuvos statistikos

departamento naujausi duomenys. Pagal juos, pirmąjį 2019 m. pusmetį, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, turistų skaičius Druskininkuose padidėjo net 7,2 proc. ir sudarė 176,2 tūkst. 2019 m. pirmąjį pusmetį didžiausias nakvynių skaičius, tenkantis vienam turistui,

buvo Alytaus apskrityje (3,3 nakvynės), o mažiausias Tauragės apskrityje (1,5 nakvynės). Alytaus apskrityje Lietuvos turistai sudarė 67,5 proc., o užsienio turistai 32,5 proc. 2019 m. pradžioje Alytaus regione gyveno 135,9 tūkst. gyventojų, t. y. 11,9 tūkst. arba 8,1 proc. mažiau

negu 2015 m. pradžioje. 2015–2019 m. didžiausias neigiamas gyventojų skaičiaus pokytis buvo Lazdijų rajono savivaldybėje (10,2 proc.), mažiausias – Druskininkų savivaldybėje (6,6 proc.). 2019 m. pradžioje Alytaus regionas buvo antras demografiškai „seniausias“ šalies

regionas. 2019 m. demografinės senatvės koeficientas (pagyvenusių (65 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičius, tenkantis 100 vaikų iki 15 metų amžiaus) Alytaus regione buvo 182 ir visose regiono savivaldybėse viršijo Lietuvos vidurkį (131): Alytaus miesto savivaldybėje šis

rodiklis siekė 168, Druskininkų savivaldybėje – 180, Lazdijų rajono savivaldybėje – 196, Varėnos rajono savivaldybėje – 204. Verslumo lygis (veikiančių įmonių skaičius, tenkantis 1 000 gyventojų) Alytaus regione 2015–2019 m. padidėjo 22,2 proc. (2019 m. sausio 1 d. – 20,1

įmonės/ 1 000 gyventojų). 2019 m. pradžioje didžiausia veikiančių įmonių koncentracija buvo Alytaus miesto savivaldybėje (25,4 įmonės/ 1 000 gyventojų), mažiausia – Lazdijų rajono savivaldybėje (11,2 įmonės/ 1 000 gyventojų). 2019 m. Alytaus regione registruoto nedarbo

lygis buvo 9,8 proc. Nors šis rodiklis, palyginus su 2015 m., sumažėjo 2,5 procentinio punkto, jis išliko didesnis už Lietuvos vidurkį, kuris siekė 8,4 proc.Ypač aukštas registruotas nedarbas 2019 m. buvo Lazdijų rajono savivaldybėje – 13,1 proc., mažiausias – Druskininkų ir

Varėnos rajono savivaldybėse (po 8,9 proc.). Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis padidėjo visose Lietuvos apskrityse. Šiam didėjimui įtakos turėjo nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioję šalies mokesčių sistemos pakeitimai: padidinta minimalioji mėnesinė alga, padidintas

valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis bei kitos priežastys. 2019 m. III ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Alytaus regione buvo 1 106,5 Eur, t. y. 211,1 Eur arba 16,0 proc.

mažesnis nei Lietuvos vidurkis (1 317,6 Eur). Palyginus šį rodiklį su 2015 m. III ketv. duomenimis (indeksuotais 1,289 karto), pastebima, kad jis padidėjo 302,7 Eur arba 37,7 proc., tačiau jo atotrūkis nuo Lietuvos vidurkio auga. 2015 m. III ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo

užmokestis Alytaus regione buvo 13,7 proc. mažesnis nei Lietuvos vidurkis. Analizuojant 2019 m. III ketv. vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį Alytaus regiono tikslinėse teritorijose, pastebima, kad jis buvo didžiausias Alytaus miesto savivaldybėje (1 163,3 Eur), mažiausias

– Varėnos rajono savivaldybėje (986,7 Eur).

2014–2023 Jeigu baigtos įgyvendinti visos 

uždavinio priemonės, vėliausia 

priemonės įgyvendinimo data

X X

Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir 

įgyvendinimo gairių

5 priedas

2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios*.

*Nurodoma, jei pasikeitė ar išnyko identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės, ar atsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksnių (apimtis iki 2 psl.). 

II SKYRIUS

INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ

Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės nuo programos įgyvendinimo pradžios nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksnių.

ALYTAUS REGIONO 

INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2019 METAI

I SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI



Pavadinimas

Įvykdymo terminas 

(pradžia ir pabaiga) 

(metai)

Faktinio įvykdymo data 

(metai)

Planuotas 

finansavimas ir 

finansavimo 

šaltinis (-iai)

Panaudotas 

finansavimas ir 

finansavimo 

šaltinis (-iai)

Rodiklis, metai Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė

Komentarai ir paaiškinimai, informacija 

apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, 

siektinų  rodiklių reikšmių nepasiekimą 

lėmusias priežastis

Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Sukurtos arba 

atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2), 

2019 m.

106 428 112 433,21 Rodiklis pasiektas. Veiksmu 1.1.6v „Lazdijų

miesto kompleksinė infrastruktūros plėtra, III

etapas“ rodiklio 1.1-P-1 siekiama reikšmė (6

000 m2) pasiekta ir viršyta (7 226 m2),

veiksmu 1.1.10v „Varėnos miesto centrinės

dalies modernizavimas ir pritaikymas

visuomenės poreikiams (I etapas)“ sukurta ir

atnaujinta 26.133,71 m2 atvirų Varėnos

miesto erdvių, veiksmu 1.1.14 „Buvusios

pramoninės teritorijos Pramonės g. 1 Alytuje,

pritaikymas verslo vystymui ir plėtrai“

sutvarkyta Alytaus miesto pramonės

teritorijos (Pramonės g. 1) inžinetinė

infrastruktūra 16 459,50 m2 ir veiksmu

.1.1.16v „Varėnos miesto centrinės dalies

modernizavimas ir pritaikymas visuomenės

poreikiams (II etapas)“ (62 614 m2).

Produkto rodiklis: 1.1-P-2 Pastatyti arba 

atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai 

miestų vietovėse (m2), 2019 m.

763 763,02 Rodiklis pasiektas. Veiksmu 1.1.4v „Amatų

centro „Menų kalvė“ Druskininkuose

įkūrimas“ pasiekta rodiklio 1.1-P-2 reikšmė

728,97 m2 yra mažesnė nei buvo planuota

(planuota 764,95m2) ir veiksmu 1.1.10v

„Varėnos miesto centrinės dalies

modernizavimas ir pritaikymas visuomenės

poreikiams (I etapas)“ pastatytas viešasis

komercinis pastatas Varėnos mieste 34,05 m2

(planuota 34 m2). 

Produkto rodiklis: 1.1-P-3 Sutvarkyti, įrengti ir 

pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo 

objektai ir teritorijos (vnt.), 2019 m.

0 0 Rodiklio siekiama reikšmė numatyta nuo

2020 m.

Produkto rodiklis: 1.1-P-4 Rekonstruotų 

vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų 

ilgis (km), 2019 m.

1,88 1,721 Rodiklis pasiektas iš dalies. Įgyvendinant

1.1.1v veiksmą „Vandentiekio magistralės

DN 500 Putinų g. Alytuje rekonstravimas“

Alytaus miesto savivaldybė pasrinko

optimalesnę rekonstruotų tinklų atkarpos

trasą 1,341 km, vietoje numatytos 1,5 km.

Veiksmu 1.1.11v „Geriamojo vandens

tiekimo tinklų rekonstrukcija Varėnos miesto

centrinėje dalyje“ pasiektas numatytas

rodiklis 0,38 km

Produkto rodiklis: 1.1-P-5 Metinės pirminės 

energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose 

sumažėjimas (kWh/ per metus), 2019 m.

71 050 0 Rodiklis nepasiektas. 2017-2019 m. šio

rodiklio turėjo būti siekiama įgyvendinant

veisksmus: 1.1.4 „Amatų centro „Menų

kalvė“ Druskininkuose įkūrimas“ ir 1.1.5v

„Druskininkų kultūros centro lauko scenos,

Vilniaus al. 24, Druskininkai“. Abu veiksmai

įgyvendinti, informacija apie rodiklio 1.1-P-5

pasiekimą nepateikta.
Produkto rodiklis: 1.1-P-6 Rekonstruotų 

šilumos tinklų ilgis (m), 2019 m.

448 466,66 Rodiklis pasiektas. Veiksmu 1.1.10v

„Varėnos miesto centrinės dalies

modernizavimas ir pritaikymas visuomenės

poreikiams (I etapas)“ rekonstruota šilumos

tinklų 466,66 m.

1.1. Uždavinys Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, 

atnaujinant tikslinių teritorijų ir susietos 

teritorijos viešąją infrastruktūrą, gamtos, 

kultūros paveldo objektus ir kultūros įstaigas

2014–2023 Jeigu baigtos įgyvendinti visos 

uždavinio priemonės, vėliausia 

priemonės įgyvendinimo data

X X
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Produkto rodiklis: 1.1-P-7 Subsidijas gavusių 

įmonių skaičius (vnt.), 2019 m.

8 8 Rodiklis pasiektas. Alytaus miesto

savivaldybė subsidijas suteikė 5 įmonėms;

Druskininkų savivaldybė - nenurodė; Lazdijų

rajono savivaldybė - nenurodė; Varėnos

rajono savivaldybė - 3 įmonėms.

Produkto rodiklis: 1.1-P-8 Pastatų, kurių 

energinis efektyvumas buvo padidintas skaičius 

(vnt.), 2019 m.

2 0 Rodiklis nepasiektas. Veiksmų 1.1.7v

„Motiejaus Gustaičio memorialinio namo

kompleksinis sutvarkymas“ ir 1.18v „Pastato

rekonstrukcija ir pritaikymas kultūrinėms,

muziejinėms ir edukacinėms reikmėms“ ,

kuriais numatyta siekti šio rodiklio (2 vnt.),

įgyvendinimas nukeltas į 2020 m.

Produkto rodiklis: 1.1-P-9 Nutiesta inžinerinės 

infrastruktūros tinklų (km), 2019 m.

0,2 0 Alytaus ITV programoje įrašyta privačiomis

lėšomis siūloma įgyvendinti priemonė 1.1.5.1

Hidrotechnikos statinių Lazdijų mieste ir

Lazdijų seniūnijoje įrengimas: investicijoms

patrauklių sklypų kanalizavimas, taip

sudarant sąlygas juose vykdyti komercinę

veiklą, vis dar yra aktuali. Numatyta rodiklio

1.1-P-9 siekiama reikšmė (0,2 km)

2017–2018 m. nepasiekta, kadangi privatus

investuotojas planuojamas investicijas atidėjo

tolimesniam laikui.

Produkto rodiklis: 1.1-P-10 Modernizuoti 

kultūros infrastruktūros objektai (vnt.),      2019 

m.

4 3 Rodiklis nepasiektas. Rodiklis pasiektas

veiksmu 1.1.3v „VšĮ Alytaus kultūros ir

komunikacijos centro pastato Alytuje,

Pramonės g.1 B, rekonstravimas“

modernizuotas kultūros infrastruktūros

objektas ( 1 vnt.), veiksmu 1.1.5v

„Druskininkų kultūros centro lauko scenos,

Vilniaus al. 24, Druskininkai,

modernizavimas ir pritaikymas kultūros

poreikiams“ (1 vnt.) ir veiksmu 1.1.12v

„Kultūros įstaigų infrastruktūros

modernizavimas Varėnos mieste“ (1 vnt.).

Veiksmo 1.1.8v „Pastato rekonstrukcija ir

pritaikymas kultūrinėms, muziejinėms ir

edukacinėms reikmėms“ kuriuo turėjo būti

siekiama šio rodiklio įgyvendinimas nukeltas

į 2021 m.
1.1.1v Veiksmas

Vandentiekio magistralės DN 500 Putinų g. 

Alytuje rekonstravimas

2017–2018 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 0 0

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 170.000 80.839

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 170.000 72.454 X

1.1.2v Veiksmas Buvusio sinagogos pastato Kauno g. 9 Alytuje 

rekonstravimas ir aplinkinės teritorijos 

sutvarkymas

2018–2020 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 238.504 236.603

Valstybės biudžeto lėšos 0 198.000

Kitos viešosios lėšos 0

Privačios lėšos 0

ES lėšos 206.056 201.376,00 X

1.1. Uždavinys Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, 

atnaujinant tikslinių teritorijų ir susietos 

teritorijos viešąją infrastruktūrą, gamtos, 

kultūros paveldo objektus ir kultūros įstaigas

X X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

2014–2023 Jeigu baigtos įgyvendinti visos 

uždavinio priemonės, vėliausia 

priemonės įgyvendinimo data

X X

X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

2016-12-16 pasirašyta finansavimo sutartis,

2017-02-17 pasirašyta rangos sutartis

Veiksmas įgyvendintas 2018 m. Pasiekta

rodiklio 1.1-P-4 reikšmė 1,341 km, vietoje

numatytos reikšmės 1,5 km, kadangi Alytaus

miesto savivaldybė pasirinko rekonstruoti

optimalesnę tinklų atkarpą.

Finansavimas vykdomas pagal 2015-11-17

projektavimo darbų sutartį. Atliktas

sinagogos kapitalinio remonto techninio

projekto keitimas. Ekspertizė atlikta

2016-11-11. Leidimas atlikti kultūros

paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio

tvarkybos darbus išduotas 2015-12-28

Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-

06-25. 2018 m. įvyko rangos darbų pirkimai. 
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1.1.3v Veiksmas  VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro 

pastato Alytuje, Pramonės g.1 B, 

rekonstravimas

2017–2018 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 131.322 131.322

Valstybės biudžeto lėšos 352.401 352.401

Kitos viešosios lėšos 0

Privačios lėšos 0

ES lėšos 299.541 299.541 X

1.1.4v Veiksmas Amatų centro „Menų kalvė“ Druskininkuose 

įkūrimas

2016–2019 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)                    

2019-02-20 pasirašytas 

statybos užbaigimo aktas 

X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 166.265 59.249

Valstybės biudžeto lėšos 25.015 33.692

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 283.504 381.843 X

1.1.5v Veiksmas Druskininkų kultūros centro lauko scenos, 

Vilniaus al. 24, Druskininkai, modernizavimas 

ir pritaikymas kultūros poreikiams

2016–2019 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)                  

Deklaracija apie statybos 

užbaigimą pasirašyta 2019-12-

18.

X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 52.860 46.312

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 299.541 262.434 X

1.1.6v Veiksmas Lazdijų miesto kompleksinė infrastruktūros 

plėtra, III etapas

2016–2019 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 17.086 17.086

Valstybės biudžeto lėšos 17.086 17.086

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 193.641 193.641 X

1.1.7v Veiksmas Motiejaus Gustaičio memorialinio namo 

kompleksinis sutvarkymas

2016-2020 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 36.363 26.121

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 206.056 169.835 X

1.1.8v Veiksmas Pastato rekonstrukcija ir pritaikymas 

kultūrinėms, muziejinėms ir edukacinėms 

reikmėms 

2016–2020 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 185.228 23.483

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 299.541 127.658 X

1.1.9v Veiksmas Varėnos miesto Dainų slėnio infrastruktūros 

atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės 

poreikiams

2018–2020 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 38.599 49.069

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

Veiksmas įgyvendintas 2019 m. Projekto

veiklos buvo užbaigtos iki 2019-12-18 .

Rodiklis 1.1-P-10 (1vnt.) pasiektas.

Galutinis mokėjimo prašymas 2020-01-30.

Įgyvendinta projekto veikla 1.1. Druskininkų

kultūros centro lauko scenos ir pagalbinių

patalpų remontas. Įgyvendinta 1.2. veikla:

Įsigyta garso įranga bei baldai, artimiausiu

metu bus įsigyta apšvietimo įranga.

X

X

X

X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

Veiksmas įgyvendintas 2019 m. Projekto

finansavimo sutartis pasirašyta 2016-12-05.

Rangos darbai baigti. Galutinė projekto

įgyvendinimo ataskaita patvirtina 2019-07-

08. Rodiklio 1.1-P-1 siekiama reikšmė (6 000

m2) pasiekta ir viršyta (7 226 m2). Reikšmė

pasiekta kaip ir numatyta 2019 m. 

Veiksmas įgyvendinamas. Projekto

finansavimo sutartis pasirašyta 2018-04-13.

Parengtas techninis projektas, sudaryta

sutartis su rangovu, nupirkta ekspozicijų

vizija. Rengiama viešųjų pirkimų

dokumentacija pakartotinam ekspozicijų

projektui, vidaus ekspozicijų įrangos ir baldų

įsigyjimui bei įrengimui. Pratęstas paramos

sutarties galiojimo laikotarpis iki 2021-01-30. 
Veiksmas vykdomas. Projekto finansavimo

sutartis pasirašyta 2018-08-09. 2019 m.

Varėnos m. Tvenkinio g. įrengta automobilių

stovėjimo aikštelė. 2019-08-09 pasirašyta

statybos rangos sutartis dėl Dainų slėnio

rekonstravimo. Darbus planuojama baigti iki

2020-05-01. Rodiklio 1.1-P-1 reikšmė

(12.381 m2) bus pasiekta 2020 m.

Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017-

05-31, rangos darbų sutartis pasirašyta 2017-

09-15. Veiksmas įgyvendintas 2018 m.

Pasiekta rodiklio 1.1-P-10 reikšmė - 1 vnt.,

kaip ir buvo numatyta.

Veiksmas įgyvendintas 2019 m. Projektu

siekiama 3 rodiklių: 1.1-P-1 (2113 m2); 1.1-

P-2 (764,95 m2) ir 1.1-P-5 (32 350 kWh) 

Rodiklio 1.1-P-2 pasiekta reikšmė 728,97 m2

yra mažesnė nei buvo planuota (planuota

764,95m2), kadangi pakeitus patalpų

išplanavimą, sumažėjo bendras pastato

plotas. Projekto veiklos buvo užbaigtos iki

2019-02-20. Kadangi buvo kreiptasi dėl

papildomo finansavimo, buvo pratęstas

galutinio mokėjimo prašymo pateikimo 

Veiksmas įgyvendinamas. Baigiami vykdyti

rangos darbai. Projekto finansavimo sutartis

pasirašyta 2018-08-23. Rodiklio 1.1-P-8

reikšmė (1 vnt.) nepasiekta, veiksmo

įgyvendinimas numatytas iki 2020 m.

Rodiklio 1.1-P-3 reikšmė (1 vnt.) siekiama

nuo 2020 m. 



Pavadinimas

Įvykdymo terminas 

(pradžia ir pabaiga) 

(metai)

Faktinio įvykdymo data 

(metai)

Planuotas 

finansavimas ir 

finansavimo 

šaltinis (-iai)

Panaudotas 

finansavimas ir 

finansavimo 

šaltinis (-iai)

Rodiklis, metai Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė

Komentarai ir paaiškinimai, informacija 

apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, 

siektinų  rodiklių reikšmių nepasiekimą 

lėmusias priežastis

Valstybės biudžeto lėšos 38.599 15.730

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 437.452 121.204 X

1.1.10v Veiksmas Varėnos miesto centrinės dalies 

modernizavimas ir pritaikymas visuomenės 

poreikiams (I etapas)

2016–2018 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 113.762 239.031

Valstybės biudžeto lėšos 113.762 113.762

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 1.289.302 1.289.302 X

1.1.11v Veiksmas Geriamojo vandens tiekimo tinklų 

rekonstrukcija Varėnos miesto centrinėje dalyje

2014–2017 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 0 0

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 18.199 18.874

ES lėšos 8.676 12.209 X

1.1.12v Veiksmas Kultūros įstaigų infrastruktūros 

modernizavimas Varėnos mieste

2017–2018 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 52.860 51.787

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 299.541 289.220 X

1.1.13v Veiksmas Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir 

pritaikymas aktyviam poilsiui

2017–2020 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 65.814 138.099

Valstybės biudžeto lėšos 65.814 65.731

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 745.889 740.763 X

1.1.14v Veiksmas Buvusios pramoninės teritorijos Pramonės g. 1 

Alytuje, pritaikymas verslo vystymui ir plėtrai 

2015–2018 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 96.454 154.436

Valstybės biudžeto lėšos 96.454 96.295

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 1.093.152 1.087.182 X

1.1.15v Veiksmas Nenaudojamų teritorijų Varėnos mieste 

sutvarkymas ir pritaikymas verslui 

2018–2020 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 11.250 15.887

Valstybės biudžeto lėšos 11.250 6.875

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 127.500 38.033 X

1.1.16v Veiksmas Varėnos miesto centrinės dalies 

modernizavimas ir pritaikymas visuomenės 

poreikiams (II etapas) 

2017–2019 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 69.259 76.208

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Veiksmas vykdomas. Projekto finansavimo

sutartis pasirašyta 2018-08-09. 2019 m.

Varėnos m. Tvenkinio g. įrengta automobilių

stovėjimo aikštelė. 2019-08-09 pasirašyta

statybos rangos sutartis dėl Dainų slėnio

rekonstravimo. Darbus planuojama baigti iki

2020-05-01. Rodiklio 1.1-P-1 reikšmė

(12.381 m2) bus pasiekta 2020 m.

Veiksmas vykdomas. Projekto finansavimo

sutartis pasirašyta 2018-12-14. 2019 m.

atlikti buvusio Varėnos „Pumpurėlio“ vaikų

lopšelio-darželio teritorijoje esančių apleistų

statinių griovimo ir aplinkos sutvarkymo

darbai. Rodiklio 1.1-P-1 reikšmės (25 000

m2) bus siekiama iki 2020 m.

Veiksmas baigtas vykdyti 2019 m. Įvykdžius

šį veiksmą, atnaujintas Varėnos krašto

legendų ir padavimų parkas: parke įrengtas

viešasis tualetas, atnaujintos takų dangos,

apšvietimas, aplinka, mažoji architektūra,

įrengtos vaikų žaidimų aikštelės. Rodiklio 1.1-

P-1 reikšmė (55 721,29 m2) pasiekta.

Veiksmas įvykdytas 2018 m. Veiksmas yra

dalis regione įgyvendinamo projekto

„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų

tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra

Varėnos rajone“, kurio finansavimo sutartis

pasirašyta 2017-01-31. Rodiklio 1.1-P-4

reikšmė (0,38 km) pasiekta.

Veiksmas baigtas vykdyti 2018 m. Projekto

finansavimo sutartis pasirašyta 2016-12-29.

Veiksmas įvykdytas 2018 m. Pasiektos

rodiklių 3 reikšmės: 1.1-P-1 (26 133,71 m2,

kiek ir numatyta); 1.1-P-2 (34,05 m2, buvo

numatyta 34 m2); 1.1-P-6 (466,66 km, buvo

numatyta 448 km). Įvykdžius šį veiksmą,

Varėnos m. Vasario 16-osios pėsčiųjų gatvėje

įrengta nauja danga, naujas fontanas, 

Veiksmas baigtas vykdyti 2019 m. Projekto

finansavimo sutartis pasirašyta 2017-05-05.

Rodiklio 1.1-P-10 reikšmė (2 vnt.) pasiekta.

Įvykdžius šį veiksmą, atliktas Varėnos

viešosios bibliotekos patalpų kosmetinis

remontas, įrengta vėdinimo sistema, jaunimo

komunikacijos-informacijos erdvė, įsigytas

mobilus keltuvas, baldai, atnaujinta

kompiuterinė ir programinė įranga ir kt. 
Veiksmas vykdomas. Projekto finansavimo

sutartis pasirašyta 2018-01-05. Projektas bus

baigtas įgyvendinti 2020 m., tačiau iki 2019

m. pabaigos atlikti visi projekte numatyti

darbai: prie Karloniškės ežero įrengti

pėsčiųjų takai, apšvietimo ir vaizdo stebėjimo

sistemos, mažoji architektūra (suoliukai,

šiukšliadėžės, dviračių stovai, gėlinės), 2

vaikų žaidimo aikštelės, erdvė lauko 
Projekto finansavimo sutartis pasirašyta

2017-03-01. Rangos sutartis pasirašyta 2017-

02-06. Veiksmas įgyvendintas 2018 metais.

Rodiklio 1.1-P-1 reikšmė (16 459,50 m2)

pasiekta.



Pavadinimas

Įvykdymo terminas 

(pradžia ir pabaiga) 

(metai)

Faktinio įvykdymo data 

(metai)

Planuotas 

finansavimas ir 

finansavimo 

šaltinis (-iai)

Panaudotas 

finansavimas ir 

finansavimo 

šaltinis (-iai)

Rodiklis, metai Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė

Komentarai ir paaiškinimai, informacija 

apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, 

siektinų  rodiklių reikšmių nepasiekimą 

lėmusias priežastis

Valstybės biudžeto lėšos 60.474 80.614

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 685.370 685.221 X

1.1.17v Veiksmas Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų 

Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas 

visuomenės poreikiams 

2018–2020 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 37.517 2.161

Valstybės biudžeto lėšos 36.334 321

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 411.789 3.598

Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Įrengtų naujų 

pėsčiųjų/dviračių takų ir/ar trasų ilgis (km), 

2019 m.

1,91 2,91 Rodiklis pasiektas. Veiksmu 1.2.5v „Dviračių

trasų, infrastruktūros įrengimas nuo Putinų g.

žiedo Pramonės gatvėje, Alytaus mieste“

įrengta dviračių trąsų infrastruktūra nuo

Putinų g. žiedo Pramonės gatvėje Alytaus

mieste 0,75 km., veiksmu 1.2.6v „ Dviračių

ir pėsčiųjų takų plėtra Lazdijų miesto Turistų

gatvėje iki sodų bendrijos „Baltasis“ Lazdijų

seniūnijoje“ (1,16 km) ir veiksmu 1.2.8v

„Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos

miesto J. Basanavičiaus ir Žiedo gatvėse“

(1,0 km).

Produkto rodiklis: 1.2-P-2 Bendras 

rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km), 

2019 m.

2,19 3,764 Rodiklis pasiektas. Veiksmu 1.2.7v „Varėnos

miesto J. Basanavičiaus, Savanorių ir M. K.

Čiurlionio gatvių rekonstrukcija“ (1,574 km)

ir veiksmu 1.2.11v „Lazdijų miesto Seinų ir

Lazdijos gatvių bei vietinės reikšmės kelio

nuo Janonio gatvės iki Lazdijų hipodromo

rekonstravimas“ (2,19 km).

Produkto rodiklis: 1.2-P-3 Rekonstruotų 

šilumos tinklų ilgis (m), 2019 m.

676 544,405 Rodiklis pasiektas iš dalies. Veiksmu 1.2.7v

„Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių

ir M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija“

rekonstruota šilumos tinklų - 544,405 m

(buvo numatyta 676 m). Varėnos rajono

savivaldybė projektavimo metu parinko

optimalesnę rekonstruojamų šilumos tiekimo

tinklų atkarpos trasą.
Produkto rodiklis: 1.2-P-4 Rekonstruotų 

vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų 

ilgis (km), 2019 m.

1,307 1,574 Rodiklis pasiektas. Veiksmu 1.2.9v

„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų

surinkimo tinklų rekonstrukcija Varėnos

miesto J. Basanavičiaus gatvėje“ nutiesta

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų

surinkimo tinklų 1,574 km.
Produkto rodiklis: 1.2-P-5 Įsigytos 

nekenksmingos aplinkai viešojo transporto 

priemonės (vnt.), 2019 m.

2 0 Rodiklis nepasiektas. Veiksmo 1.2.2v

„Nekenksmingų aplinkai viešojo transporto

priemonių įsigijimas “, kuriuo siekiama

rodiklio reikšmė (2 vnt.), įgyvendinimas

nukeltas iki 2020 m. 

Rezultato rodiklis: 1-R-2 Gyventojų, kuriems 

pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo bendro 

gyventojų skaičiaus (proc.), 2019 m.

23,6 23,6 Rodiklio reikšmė pasiekta. Įgyvendinant 1.2

uždavinį pasiektos 3 rodiklių: 1.2-P-1, 1.2-P-

6 ir 1.2-P-7 reikšmės. T. y. veiksmu 1.2.5v 

1.2. Uždavinys Pagerinti darbo jėgos judėjimo galimybes 

tikslinėse teritorijose ir susietoje teritorijoje, 

gerinant susisiekimo sistemas

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

2014–2023 Jeigu baigtos įgyvendinti visos 

uždavinio priemonės, vėliausia 

priemonės įgyvendinimo data

X X

Veiksmas vykdomas. Projekto finansavimo

sutartis pasirašyta 2019-01-04. 2019 m.

pradėti vaikų žaidimo aikštelių prie

daugiabučių namų projektavimo darbai.

Rodiklio 1.1-P-1 reikšmės (10 000 m2) bus

siekiama iki 2020 m.

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

X X

Veiksmas baigtas vykdyti 2019 m. Įvykdžius

šį veiksmą, atnaujintas Varėnos krašto

legendų ir padavimų parkas: parke įrengtas

viešasis tualetas, atnaujintos takų dangos,

apšvietimas, aplinka, mažoji architektūra,

įrengtos vaikų žaidimų aikštelės. Rodiklio 1.1-

P-1 reikšmė (55 721,29 m2) pasiekta.



Pavadinimas

Įvykdymo terminas 

(pradžia ir pabaiga) 

(metai)

Faktinio įvykdymo data 

(metai)

Planuotas 

finansavimas ir 

finansavimo 

šaltinis (-iai)

Panaudotas 

finansavimas ir 

finansavimo 

šaltinis (-iai)

Rodiklis, metai Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė

Komentarai ir paaiškinimai, informacija 

apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, 

siektinų  rodiklių reikšmių nepasiekimą 

lėmusias priežastis

Produkto rodiklis: 1.2-P-6 Įgyvendintos 

darnaus judumo priemonės (skaičius), 2019 m.

3 2 Rodiklis nepasiektas. Įgyvendiant veiksmus

1.2.3v „Alytaus miesto darnaus judumo plano

parengimas “ ir 1.2.10v „Darnaus judumo

plano Druskininkuose parengimas“ pasiektas

rodiklis - 2. Veiksmu 1.2.1v „Darnaus

judumo priemonių diegimas Alytaus mieste“

numatytas rodiklis bus siekiamas iki 2021 m.

Produkto rodiklis: 1.2-P-7 Naujai nutiestų 

kelių ilgis (km), 2019 m.

0,72 0,722 Rodiklis pasiektas. Veiksmu 1.2.4v

„Perspektyvinės gatvės nuo Pramonės g. iki

Naujosios g. Alytuje, įrengimas“ naujai

nutiesta kelio 0,722 km, vietoje numatyto

0,720 km
1.2.1v Veiksmas Darnaus judumo priemonių diegimas Alytaus 

mieste

2019–2021 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 184.534 0

Valstybės biudžeto lėšos 0

Kitos viešosios lėšos 0

Privačios lėšos 0

ES lėšos 1.045.693 0 X

1.2.2v Veiksmas Nekenksmingų aplinkai  viešojo transporto 

priemonių įsigijimas 

2018–2020 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 60.914 0

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 345.177 0

1.2.3v Veiksmas Alytaus miesto darnaus judumo plano 

parengimas 

2017–2018 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 5.046 5.045

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 28.592 28.592 X

1.2.4v Veiksmas Perspektyvinės gatvės nuo Pramonės  g. iki 

Naujosios g. Alytuje įrengimas 

2014–2018 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 131.989 334.854

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 747.938 747.938 X

1.2.5v Veiksmas Dviračių trasų, infrastruktūros įrengimas nuo 

Putinų g. žiedo Pramonės gatvėje, Alytaus 

mieste 

2017–2018 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 20.051 44.930

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 113.620 113.619 X

1.2. Uždavinys Pagerinti darbo jėgos judėjimo galimybes 

tikslinėse teritorijose ir susietoje teritorijoje, 

gerinant susisiekimo sistemas

2014–2023 Jeigu baigtos įgyvendinti visos 

uždavinio priemonės, vėliausia 

priemonės įgyvendinimo data

X X

X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

X X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X 2018 m. Alytaus miesto savivaldybė planavo

teikti projekto paraišką finansavimui, tačiau

projektinis pasiūlymas buvo įvertintas

neigiamai. 2018 m. buvo vėl parengtas ir

įvertintas teigiamai projektinis pasiūlymas.

Paraiška pateikta 2019-03-31. Rodiklio 1.2-P-

5 reikšmė (2 vnt.) nepasiekta, nukėlus

projekto įgyvendinimą į 2019 m. Parengtas ir

įvertintas projektinis pasiūlymas.

Finansavimo sutartis pasirašyta 2019-09-13.

Vykdomos transporto priemonių pirkimo

procedūros.

2017-08-07 pasirašyta projekto finansavimo

sutartis. Darnaus judumo plano parengimo

paslaugų sutartis pasirašyta 2017-02-09.

Veiksmas įgyvendintas 2018 metais Rodiklio

1.2-P-6 siekiama reikšmė (1 vnt.) pasiekta.

2017-07-04 pasirašyta projekto finansavimo

sutartis. Rangos darbų sutartis pasirašyta

2017-03-15. Veiksmas įgyvendintas 2018

metais. Rodiklio 1.2-P-7 siekiama reikšmė

(0,72 km) pasiekta. Naujai nutiesto kelio ilgis

- 0,722 km.

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X

Veiksmas pradėtas vykdyti. Projekto paraiška

pateikta 2019-06-30 ir yra vertinama.

Rodiklio 1.2-P-6 reikšmė (1vnt.) nepasiekta

2019 m. Rengiami viešojo transporto stotelių

paviljonų, dangos pritaikymo SPTŽ,

švieslenčių pirkimo dokumentai. 

2017-09-13 pasirašyta projekto finansavimo

sutartis. Rangos darbų sutartis pasirašyta

2017-06-19. Veiksmas įgyvendintas 2018

metais. Rodiklio 1.2-P-1 siekiama reikšmė

(0,75 km) pasiekta. Įrengta dviračių trasa ir

sutvarkyta infrastruktūra 0,75 km.



Pavadinimas

Įvykdymo terminas 

(pradžia ir pabaiga) 

(metai)

Faktinio įvykdymo data 

(metai)

Planuotas 

finansavimas ir 

finansavimo 

šaltinis (-iai)

Panaudotas 

finansavimas ir 

finansavimo 

šaltinis (-iai)

Rodiklis, metai Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė

Komentarai ir paaiškinimai, informacija 

apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, 

siektinų  rodiklių reikšmių nepasiekimą 

lėmusias priežastis

1.2.6v Veiksmas Dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra Lazdijų miesto 

Turistų gatvėje iki sodų bendrijos „Baltasis“ 

Lazdijų seniūnijoje 

2016–2019 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 18.482 18.482

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 66.467 66.467 X

1.2.7v Veiksmas Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių ir 

M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija

2014–2020 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 62.660 836.334

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 62.660 80.319

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 710.144 710.144 X

1.2.8v Veiksmas Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos 

miesto J. Basanavičiaus ir Žiedo gatvėse 

2017–2020 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 29.849 128.970

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 0 28.124

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 169.145 71.692 X

1.2.9v Veiksmas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

surinkimo tinklų rekonstrukcija Varėnos miesto 

J. Basanavičiaus gatvėje

2014–2018 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 0 0

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 79.177 83.984

ES lėšos 79.177 83.230 X

1.2.10v Veiksmas Darnaus judumo plano Druskininkuose 

parengimas 

2016–2017 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)                  

2017.07.07

X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 2.550 2.550

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 14.450 14.450 X

1.2.11v Veiksmas Lazdijų miesto Seinų ir Lazdijos gatvių bei 

vietinės reikšmės kelio nuo Janonio gatvės iki 

Lazdijų hipodromo rekonstravimas

2017–2019 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 139.545 105.016

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 790.754 595.091 X

1.2.12v Veiksmas M. K. Čiurlionio gatvės atkarpos Druskininkų 

m. rekonstrukcija 

2017–2020 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 570.382 475417

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017-

09-14. Projektas bus baigtas įgyvendinti 2020

m., tačiau iki 2019 m. pabaigos atlikti visi

projekte numatyti darbai: Varėnos m.

Savanorių ir M. K. Čiurlionio g. sankryža

rekonstruota į žiedinę sankryžą, atlikta J.

Basanavičiaus g. atkarpos nuo Trumposios g.

iki M. K. Čiurlionio g. rekonstrukcija.

Rodiklio 1.2-P-2 siekiama reikšmė (1,307 

Veiksmas įgyvendintas 2017 m. Rodiklio 1.2-

P-6 reikšmė (1 vnt.) pasiekta.

Veiksmas įgyvendintas 2019 m. Projekto

veiklos įgyvendintos pagal numatytą grafiką,

rangos darbai baigti. Rodiklio 1.2-P-2

siekiama reikšmė (2,19 km) pasiekta, kaip ir

numatyta 2019 m. Iki 2020 kovo mėn. bus

pateiktas galutinis mokėjimo prašymas. 

Veiksmas įgyvendimas. 2018-11-30

pasirašyta projekto finansavimo sutartis.

Rangos darbai baigti. Rodiklio 1.2-P-2

siekiama reikšmė (0,400 km) bus pasiekta

2020 metais.

Veiksmas baigtas vykdyti 2019 m.

Finansavimo sutartis pasirašyta 2017-01-31.

Rangos darbai baigti 2018 m. Įgyvendinant

projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir

nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir

plėtra Varėnos rajone“. Įvykdžius šį veiksmą,

Varėnos miesto J. Basanavičiaus gatvėje

rodiklio 1.2-P-4 reikšmė (1,307 km) pasiekta,

rekonstruota 1,473 km vandens tiekimo ir 

Veiksmas įgyvendintas. Projekto veiklos

įgyvendintos pagal numatytą grafiką, rangos

darbai baigti. Galutinis mokėjimo prašymas

pateiktas 2019-01-28. Rodiklio 1.2-P-1

siekiama reikšmė (1,16 km) pasiekta, kaip ir

numatyta 2019 m.

Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017-

09-14. Projektas bus baigtas įgyvendinti 2020

m., tačiau iki 2019 m. pabaigos atlikti visi

projekte numatyti darbai: įrengtas dviračių ir

pėsčiųjų takas Varėnos m. J. Basanavičiaus

gatvės atkarpoje nuo Perlojos g. iki

Trumposios g. ir dviračių takas Varėnos m.

Žiedo g., integruojant šiuos takus į bendrą

miesto dviračių takų sistemą. Rodiklio 1.2-P-



Pavadinimas

Įvykdymo terminas 

(pradžia ir pabaiga) 

(metai)

Faktinio įvykdymo data 

(metai)

Planuotas 

finansavimas ir 

finansavimo 

šaltinis (-iai)

Panaudotas 

finansavimas ir 

finansavimo 

šaltinis (-iai)

Rodiklis, metai Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė

Komentarai ir paaiškinimai, informacija 

apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, 

siektinų  rodiklių reikšmių nepasiekimą 

lėmusias priežastis

ES lėšos 346.184 346146

Iš viso pagal Alytaus ITVP 

veiksmų planą

15.200.262 11.898.673

Savivaldybės biudžeto lėšos 2.432.129 2.694.173

Valstybės biudžeto lėšos 825.866 782.507

Kitos viešosios lėšos 232.660 189.282

Privačios lėšos 97.376 102.858

ES lėšos 11.612.231 8.129.853

Pastaba: žalia spalva pažymėti baigti projektai.

III SKYRIUS

PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ PAKEITIMO

Keisti programos tikslų ir uždavinių nesiūloma.

                                                                                                         

Parengė                                                                              

Regioninės plėtros departamento prie VRM

Alytaus apskrities skyriaus vyr. specialistė

Nijolė Vagnorienė 2020-02-18

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X

Veiksmas įgyvendimas. 2018-11-30

pasirašyta projekto finansavimo sutartis.

Rangos darbai baigti. Rodiklio 1.2-P-2

siekiama reikšmė (0,400 km) bus pasiekta

2020 metais.

Iš viso programos veiksmų planui: X


