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 Situacijos analizėje 
identifikuotos ir 
nagrinėtos silpnybės 
(problemos), stiprybės, 
galimybės ir grėsmės 
2018 metais 
nepasikeitė ir 
neatsirado naujų, 
programoje neįvertintų 
teritorijos vystymui 
svarbių veiksnių 

Situacijos analizės pokyčiai 
Stiprybės 

•Alytaus regione gerai išvystyta 
susisiekimo infrastruktūra, 
užtikrintas geras tikslinių teritorijų 
susisiekimas su didžiaisiais 
Lietuvos miestais, Lenkija, 
Baltarusija. 

•Kai kuriose  tikslinėse teritorijose 
yra dideli rekreacinio potencialo 
panaudojimo ir rekreacinės 
veiklos vystymo ištekliai:  Alytaus 
regione veikia didžiausią vietos ir 
užsienio turistų skaičių 
pritraukiantis kurortas  – 
Druskininkai su išvystyta pramogų 
infrastruktūra. 

Silpnybės 

•Žemas darbo užmokestis.  

•Neigiamos demografinės 
tendencijos. 

•Nepakankamas susisiekimo 
sistemos elementų išvystymas.  

Galimybės 

•Auganti paslaugų paklausa. 

•Augantis užsienio turistų srautas į 
Lietuvą. Teritorijos, esančios šalia 
svarbiausių šalies turizmo traukos 
centrų ir maršrutų, turės 
galimybių turizmo, 
apgyvendinimo, maitinimo, 
smulkiojo verslo paslaugoms 
plėtoti. 

Grėsmės 

•Auganti konkurencija rekreacijos, 
turizmo, kultūros paslaugų 
teikimo sektoriuose. 

•Jaunimo ir kvalifikuotos darbo 
jėgos mažėjimas šalyje. 



Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje 
nurodytų veiksnių pokyčių įvertinimas 2018 m.   

• Druskininkų kurortas išliko turistų traukos centru. Alytaus regione 2017 m. 
apgyvendinta turistų (viešbučiuose ir moteliuose) 250,6 tūkst., iš jų 239,7 tūkst. 
Druskininkų savivaldybėje. 2017 m. viešbučių ir motelių užimtumas Lietuvoje buvo 
40,8 proc. Alytaus regione šis rodiklis buvo 46,6 proc., o Druskininkų savivaldybėje 
- 50,8 proc. ir viršijo Lietuvos vidurkį.  

                                                                                                                                                                                               

• Alytaus regione žemas darbo užmokestis. 2018 m. III ketv. vidutinis mėnesinis 
bruto darbo užmokestis Alytaus regione buvo 787,2 Eur. ir 148,5 Eur (15,87 proc.) 
mažesnis nei Lietuvos vidurkis (935,7 Eur). Palyginus šį rodiklį su 2016 m. I ketv. 
duomenimis, jis padidėjo 187,7 Eur (20,9 proc.), tačiau atsiliko nuo Lietuvos 
vidurkio.     

                                                                                                                                                                                                                                      

• 2018 metų pradžioje Alytaus regione gyveno 138 144 gyventojų. Gyventojų 
skaičius 2017-2018 m. Alytaus regione mažėjo visose savivaldybėse: Alytaus miesto 
savivaldybėje sumažėjo 2,33 proc., Druskininkų savivaldybėje - 2,2 proc., Lazdijų 
rajono savivaldybėje - 3,52 proc. ir Varėnos rajono savivaldybėje - 2,85 proc. 
Gyventojų skaičiaus pokytis 2017-2018 metais Alytaus regione buvo - 3472 (siekė - 
2.45 proc. ) ir viršijo šį Lietuvos rodiklį  (- 1,33 proc.).  

 

• Alytaus regionas ir toliau išlieka „seniausias“ šalies regionas. 2018 m. demografinės 
senatvės koeficientas Alytaus regione buvo 178 ir viršijo Lietuvos vidurkį (131) 
visose Alytaus regiono savivaldybėse. Alytaus mieste siekė - 159, Druskininkų 
savivaldybėje - 183, Lazdijų rajono savivaldybėje - 193 ir Varėnos rajono 
savivaldybėje - 201.  



Programos stebėsenos 
rodikliai 



Efekto rodiklis 

1-E Užimtumo lygis Alytaus regione, proc.  

Rezultato rodiklis 

1-R-1 Veikiančių įmonių 
skaičius Alytaus 

regione, vnt. 

10 produkto rodiklių 

1.1-P-1/ 1.1-P-10 

Rezultato rodiklis  

1-R-2 Gyventojų, 
kuriems pagerėjo 

susisiekimo sąlygos, 
dalis nuo bendro 

gyventojų skaičiaus, 
proc. 

7 produkto rodikliai  

1.2-P-1/ 1.2-P-7 

Programos stebėsenos rodiklių struktūra 

Tikslas 
Padidinti užimtumą Alytaus regione, 
gerinant tikslinių teritorijų ir susietos 

teritorijos patrauklumą darbui, 
poilsiui ir investicijoms 

1.1 Uždavinys  
Sudaryti sąlygas darbo 

vietų kūrimui, 
atnaujinant tikslinių 
teritorijų ir susietos 

teritorijos viešąją 
infrastruktūrą, gamtos, 

kultūros paveldo 
objektus ir kultūros 

įstaigas 

17 veiksmų  

1.2 Uždavinys  
Pagerinti darbo jėgos 
judėjimo galimybes 

tikslinėse teritorijose ir 
susietoje teritorijoje, 
gerinant susisiekimo 

sistemas 

12 veiksmų 



Efekto rodiklio rezultatai 
1-E Užimtumo lygis Alytaus regione, proc. – 64,3 
Efekto rodiklio pasiekta reikšmė nustatyta  įvertinus statistinius duomenis: Lietuvos statistikos departamento 
Oficialiosios statistikos portale apie užimtumo lygį 2017 m. pabaigoje 
 

Rezultato rodikliai  
1-R-1 Veikiančių įmonių skaičius Alytaus regione, vnt. – 
2671  
Rezultato rodiklio pasiekta reikšmė nustatyta įvertinus statistinius duomenis: Lietuvos statistikos departamento 
Oficialiosios statistikos portale pateikiami duomenys apie veikiančių įmonių skaičių 2018 m. pradžioje 

 
1-R-2 Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos, 
dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus, proc. - 23,6 
Rezultato rodiklio pasiekta reikšmė nustatyta  įvertinus statistinius duomenis: Lietuvos statistikos 
departamento Oficialiosios statistikos portale apie gyventojų skaičių 2018 m. bei pasiektas produkto 1.2-P-1, 
1.2-P-6 ir 1.2-P-7 rodiklių reikšmes  

 



Produkto rodiklių pasiekimas: 
1.1 uždavinys:  Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, atnaujinant tikslinių teritorijų ir 
susietos teritorijos viešąją infrastruktūrą, gamtos, kultūros paveldo objektus ir 
kultūros įstaigas 

 

Produkto rodikliai: 

1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2) - 42 593,21 

(planuota - 38 178); 

1.1-P-2 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse 
(m2) - 34,05 (planuota - 765); 

1.1-P-3 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir 
teritorijos (vnt.) - 0 (rodiklio siekiama reikšmė numatyta nuo 2020 m.); 

1.1-P-4 Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km)- 1,721 
(planuota - 1,88); 

1.1-P-5 Metinės pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas 
(kWh/ per metus) - 0 (planuota - 32 350); 

1.1-P-6 Rekonstruotų šilumos tinklų ilgis (m)- 466,66 (planuota - 448); 

1.1-P-7 Subsidijas gavusių įmonių skaičius (vnt.) - 17 (planuota 8); 

1.1-P-8 Pastatų, kurių energinis efektyvumas buvo padidintas skaičius (vnt.) - 0 
(planuota - 1); 

1.1-P-9 Nutiesta inžinerinės infrastruktūros tinklų (km) - 0 (planuota - 0,2); 

1.1-P-10 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (vnt.) - 1 (planuota  - 4). 

 

 



Produkto rodiklių pasiekimas: 
1.2 uždavinys: Pagerinti darbo jėgos judėjimo galimybes tikslinėse 
teritorijose ir susietoje teritorijoje, gerinant susisiekimo sistemas 

 

Produkto rodikliai: 

1.2-P-1 Įrengtų naujų pėsčiųjų/dviračių takų ir/ar trasų ilgis (km) – 0,75 
(planuota - 0,75); 

1.2-P-2 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km) – 0 (rodiklio 
siekiama reikšmė numatyta nuo 2019 m.); 

1.2-P-3 Rekonstruotų šilumos tinklų ilgis (m) – 544,405 (planuota - 676); 

1.2-P-4 Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) – 
1,574 (planuota - 1,307); 

1.2-P-5 Įsigytos nekenksmingos aplinkai viešojo transporto priemonės (vnt.) - 0 
(planuota - 2); 

1.2-P-6 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (skaičius) - 2 (planuota - 2); 

1.2-P-7 Naujai nutiestų kelių ilgis (km) – 0,722 (planuota - 0,72). 



 Per 2014–2020 metus planuojama 
įgyvendinti 29  veiksmus. 

 

 Bendras programos biudžetas –    
15 674 090 Eur, iš kurių                  
11 350 842 Eur ES lėšos.  

 

 2018 m. įgyvendinti 9 veiksmai,  
kurių bendra išlaidų suma –           
10 557 200 Eur, iš kurių 5 278 600 
Eur ES lėšos.  

 

 Iki 2018 metų pabaigos panaudota 
9 087 796 Eur (57,98 proc.) bendro 
programos biudžeto. 

Programos veiksmų plano įgyvendinimas 

Planuojamas 
finansavimas 
2014–2020 

metais 

Panaudotos 
lėšos iki 2018 

metų pabaigos 

Bendra išlaidų 
suma (Eur) 

15 674 090 9 087 796  

Savivaldybės 
biudžeto lėšos (Eur) 

3 129 424 1 511 504 

Valstybės biudžeto 
lėšos (Eur) 

863 788 787 492 

Kitos viešosios 
lėšos (Eur) 

232.660 187 782 

Privačios lėšos (Eur) 97.376 89 625 

ES lėšos (Eur) 11 350 842 6 511 393 



Bendras 

veiksmų 

skaičius 

Veiksmai 

Pagal 

1.1. 

uždavinį  

Pagal 

1.2. 

uždavinį  

Aplinkos ministerija 3 2 1 

Kultūros ministerija 6 6 0 

Susisiekimo 

ministerija 

11 0 11 

Vidaus reikalų 

ministerija 

9 9 0 

Iš viso: 29 17 12 

Veiksmų 
pasiskirstymas 

pagal atsakingas 
ministerijas ir 

uždavinius 



Dėkojame už 
dėmesį 


