
Regionų plėtros planų rengimo metodikos 

5 priedas 

 

ALYTAUS  REGIONO 2010 – 2020 M. PLĖTROS PLANO ĮGYVEN DINIMO 2011 METŲ ATASKAITA 

 

ALYTAUS REGIONO VIZIJA 

 

Alytaus regionas 2021 m. - konkurencingos augančios ekonomikos, darnios bendruomenės, savitais turizmo, rekreaciniais ir gamtos ištekliais pasižymintis, 

kultūrinį paveldą puoselėjantis Pietų Lietuvos regionas. 

 

ESMINIAI APLINKOS VEIKSNIAI, JŲ POKYČIAI IR TENDENCIJOS 

 

Kaip ir visoje Lietuvoje, taip ir Alytaus apskrityje 2011 metais gyventojų skaičius sparčiai mažėjo. 2011 m. apskrityje gyveno 167261 gyventojas, tai 6169 

gyventojais mažiau negu 2010 m. Alytaus miestas sumažėjo 3199 gyventojais (2011m. pradžioje – 63.642, 2010 m.– 66.841) , Alytaus rajonas – 801 gyventoju (2011 m. 

pradžioje – 30 691 ir 2010 m. - 29890), Druskininkai –737 gyventojais (2011 m. pradžioje 24044 ir 2010 m. - 23307), Varėnos rajono savivaldybė – 881 gyventoju 

(2011m. pradžioje 27604 ir 2010 m. - 26723), Lazdijų rajono savivaldybė sumažėjo 547 gyventojais (2011 m. pradžioje – 24246, 2010 m. – 23699 gyventojai).  

Labiausiai sumažėjo darbingo amžiaus gyventojų skaičius – net 4746 gyventojais, vaikų iki 15 m. amžiaus – 1299, pensinio amžiaus gyventojų sumažėjo 120. Šiuo metu 

Alytaus apskrityje 103 978 gyventojams tenka 63 283 vaikai iki 15 m. amžiaus (26 413) ir pensinio amžiaus gyventojai (36 870). Atsižvelgiant į gyventojų amžiaus 

didėjimą Alytaus regione, tikėtina, kad darbo jėga investuotojams bus mažiau konkurencinga, ateityje gali pritrūkti tam tikros kvalifikacijos darbuotojų, o tuo pačiu 

mažėja ir regiono ekonomikos plėtros perspektyvos. 

Nors Lietuvos ekonomika 2011 m. augo 4,3 proc., Alytaus apskritis smarkiai atsilieka nuo šalies vidurkio. 2011 m regionas sukūrė 3,4 proc. Lietuvoje sukuriamo 

bendrojo vidaus produkto (BVP), šis rodiklis išliko toks pats kaip ir 2010 m.  

Pastaruoju metu pastebimas šioks toks ūkio subjektų skaičiaus augimas. 2010 m. sausio 1 d. Alytaus apskrityje veikė 3130 ūkio subjektai, 2011 m. – 3362. 

(kaimyninėje, Marijampolės apskrityje – 3021). Daugiausiai registruotų ūkio subjektų buvo Alytaus miesto savivaldybėje – 1705 (2010 m. –1576). Alytaus rajono 

savivaldybėje veikė 379 (2010 m. 342), Druskininkų – 567 (2010m. 543), Lazdijų rajono  – 292 (2010m. 261) ir Varėnos rajono – 419 (2010m.- 398) ūkio subjektai. 

Alytaus apskrityje švietimo įstaigų sistemą sudaro 102 įstaigos (2010 - 2011 m.), kuriose mokosi 30.063 moksleiviai (2009 - 2010 m. sudarė 126 įstaigos su 

daugiau nei 32 tūkst. moksleivių). Siekiant spręsti neigiamų demografinių tendencijų sukeltas problemas (ypatingai mokinių skaičiaus mažėjimą), visose Alytaus 

apskrities savivaldybėse yra įgyvendinami mokyklų tinklo pertvarkos 2005 – 2012 metų bendrieji planai. Ekonominės krizės laikotarpiu vis aktualesnį ir didesnį 

vaidmenį gyventojams daranti profesinio rengimo, aukštojo mokslo, perkvalifikavimo ir kvalifikacijos kėlimo sistema, yra prieinama visiems apskrities gyventojams. 

Kvalifikuoto darbininko profesiją galima įsigyti arba kvalifikaciją kelti (persikvalifikuoti) visose savivaldybėse, o aukštojo mokslo diplomą gauti – Alytaus miesto ir 

Druskininkų savivaldybėse. 2010 - 2011 metais Alytaus apskritis pasižymėjo spartėjančia informacinės visuomenės plėtra ir didėjančiu informacinių technologijų 

naudojimu visuomenės gyvenime. 

Vidutinis nedarbo lygis Lietuvoje 2011 m. sudarė 11,7% nuo vidutinio metinio registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų. Nedarbo lygis apskrityje 

2011 m. sudarė 14,5%. Tai beveik 24% didesnis nedarbo lygis lyginant su šalies vidurkiu. Didžiausia bedarbystė 2011m. gruodžio mėn. buvo Alytaus rajono 

savivaldybėje –16,5 proc., Alytaus mieste -13,1 proc., Druskininkų savivaldybėje –13,8 proc. , Lazdijų rajone –15,1 proc., Varėnos rajone –11,9 proc. 

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis per pastaruosius metus Alytaus apskrityje padidėjo ir 2011 m. III ketv. sudarė 1833,4 Lt., (2010 m – 1692,3 Lt). 



Atsižvelgiant į tai, kad demografinė situacija, situacija darbo rinkoje visame regione buvo sudėtinga, apskrityje didelis socialines pašalpas gaunančių asmenų 

tankis. 2009 m. apskrityje pašalpas gavo 5862 asmenys 14.704.300 Lt sumai, o 2010 m. socialines pašalpas gavo 13844 asmenys 37.029.600 Lt sumai. Vidutiniškai 

Lietuvoje socialines pašalpas gauna 55,87 žmogaus iš 1000 gyventojų. Alytaus apskrityje 82,77 žmogaus 1000 gyventojų. Tai 48% daugiau nei šalies vidurkis.  

Regiono savivaldybės plečia socialinio būsto fondą, tačiau poreikis socialiniam būstui Alytaus regione didėja. Lazdijų rajone 2011 m . priduotas Lazdijų 

sveikatos biuras, Druskininkuose baigtas projektas „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros gerinimas Druskininkų savivaldybėje“, Alytaus rajone  – „Daugų 

socialinės priežiūros centro įkūrimas“, Alytaus mieste - Socialinių paslaugų centro steigimas Alytuje, santrumpa –“Socialinių paslaugų centro steigimas Alytuje“ bei kiti 

projektai pagerinę viešųjų paslaugų kokybę. 

Alytaus apskrityje daug gyventojų įsitraukia į sportinę veiklą. 2010 m. Lietuvos statistikos departamento duomenimis Alytaus apskrityje sporto varžybų ir 

sveikatingumo renginių dalyvių skaičius 1000 gyventojų siekė 592,25 asmenis. Tai viršijo regiono plėtros plane numatytą 500 asm. rodiklį. 

Didėjantį sportuojančių įmonių skaičių lemia išplėtota sporto infrastruktūra Alytaus mieste 2011 m. Europos krepšinio čempionatui, Druskininkuose atidarytos 

slidinėjimo trasos bei kitose savivaldybėse plėtojama sporto infrastruktūra.  

Alytaus regiono 2010 – 2020 m. plėtros plano įgyvendinimui 2011 metais įtakos turėjo ir 2012 – 2013 metais turės Lietuvos regioninės politikos pokyčiai:  

2011 m. sausio 17 d. patvirtinta Regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo 2011 – 2013 metų programa, 2011 m. gegužės 18 d. patvirtintos 2011– 

2013 m. Druskininkų ir Lazdijų rajono savivaldybių - probleminių teritorijų - plėtros programos, rengdamasi naujajam 2014 – 2020 m. ES paramos panaudojimo 

periodui, Vidaus reikalų ministerija parengė Nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo 2014–2020 m. gairių koncepciją ir formuoja poziciją dėl esminių regioninės 

politikos pertvarkymų. 

Vidaus reikalų ministerijos pasiūlymai dėl nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo 2014–2020 m. buvo pristatyti 2011 m. spalio 11 d. įvykusiame 

Nacionalinės  regioninės plėtros tarybos posėdyje, taip pat 2011 m. lapkričio 3 d. vykusiame Alytaus regiono plėtros tarybos posėdyje. 

2011 m. rugsėjo 23 d. vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-706 patvirtinta naujos redakcijos regionų plėtros planų rengimo metodika. Atnaujintos metodikos 

nuostatos, reglamentuojančios regionų plėtros planų rengimą, nustatyta jų stebėsenos tvarka, taip sudarytos galimybės rengti regionų plėtros planus naujajam 2014–2020 

metų finansiniam laikotarpiui. 

Įvykus Vietos savivaldos rinkimams Alytaus regiono plėtros tarybos sudėtis patvirtinta 2011 m. gegužės 31 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 

įsakymu Nr.1V-420.  

Per 2011 m. buvo pradėta įgyvendinti (pasirašytos sutartys) 287projektai, baigta įgyvendinti 155projektai, įgyvendinami 132 projektai. 

Viso plane 169 priemonės, iš jų 103 įgyvendinamos, 66 nepradėtos įgyvendinti: 

 I prioritetą sudaro 35 priemonės iš jų 22 įgyvendinamos, 13 priemonių nepradėta įgyvendinti; 

 II prioritetą sudaro 71 priemonė iš jų 40 įgyvendinama, 31 priemonė nepradėta įgyvendinti; 

 II prioritetą sudaro 63 priemonės iš jų 41 įgyvendinama, 22 nepradėtos. 

Per 2011 m. buvo įgyvendinta 19 % Alytaus regiono plėtros plano (finansiniu aspektu). Atsiţvelgiant į tai, kad planas buvo parengtas dešimties metų laikotarpiui, 

tai labai geras rodiklis. 

 
 

 

 

 

 

 



 

INFORMACIJA APIE PLANO ĮGYVENDINIMĄ 

I PRIORITETAS: KONKURENCINGA EKONOMIKA 

 
Pavadinimas 

Įvykdymo 

terminas 

(pradžia ir 

pabaiga) 

Faktinio 

įvykdymo 

data 

Planuotas 

finansavimas 

Viso/ES/VB/S

B/Kiti šaltiniai 

tūst.Lt 

Skirtas 

finansavimas, 

Viso/ES/VB/S

B/Kiti šaltiniai,  

tūst.Lt 

Vertinimo 

kriterijus 

Planin

ė 

reikšm

ė 

Faktinė 

reikšmė 

Įvertinima

s** 

Komentarai ir 

paaiškinimai 

1.1. 

tikslas. 

Gerinti verslo 

ir investicinę 

aplinką 

2010-2020 

Jeigu 

baigti 

įgyvendin

ti visi 

tikslo 

uždaviniai

, vėliausia 

uždavinio 

įgyvendin

imo data 

76.806 122.636 

Tiesioginės 

užsienio 

investicijos 

tenkančios 

vienam 

regiono 

gyventojui 

palyginti su 

šalies 

vidurkiu, 

proc. 

25 18 72% 

 

41.050 52.028 

Materialinės 

investicijos 

tenkančios 

vienam 

regiono 

gyventojui 

palyginti su 

šalies 

vidurkiu, 

proc. 

80 73,94 92% 

3.370 14.508 Veikiančių 

ūkio subjektų 
100 74,97 75% 

32.161 7.166 



225 48.934 

skaičius 

tenkančių 

10.000 

gyventojų, 

palyginti su 

šalies 

vidurkiu, 

proc 

Uždavin

ys: 

1.1.1. 

Sudaryti 

palankias 

sąlygas verslo 

plėtrai 

2010-2020 
 

70.355 122.623 

Tiesioginės 

užsienio 

investicijos 

metų 

pradžioje, 

mln.Lt, 

600 324,6 54% 

 
36.043 52.020 Materialinės 

investicijos, 

tūkst. Lt 

1.300.0

00 
457.657 35% 

3.370 14.508 

30.942 7.163 Lietuviškos 

kilmės prekių 

eksportas, 

mln.Lt 

1.300 982,4 76% 
0 48.932 

1.1.1. 1. 

Pramoninių 

teritorijų ir 

parkų bei jų 

inžinerinės 

infrastruktūro

s plėtra 

2010-2020 
 

36.400 27.821 

Sutvarkytų 

pramoninių 

teritorijų ir 

parkų 

skaičius, vnt. 

x 2 x 

Alytaus mieste 

sutvarkyta viešoji 

infrastruktūra  

Kepyklos g. 

pramonės zonoje,  

įrengtas Alytaus 

pramoninis parkas. 

Vykdomas 1 

projektas. 

29.900 11.238 

Sutvarkytų 

pramoninių 

teritorijų ir 

parkų plotas, 

ha 

x 95 x 

3.370 14.286 įgyvendintų 

inžinerinės 

infrastruktūro

s projektų  

skaičius, vnt. 

x 9 x 
3.130 2.297 

0 0 



1.1.1. 2 

Pramoninių 

teritorijų ir 

parkų bendrų 

rinkodaros 

strategijų 

parengimas ir 

įgyvendinima

s 

2010-2020 
 

770 54 

Parengtų 

pramoninių 

teritorijų ir 

parkų 

bendros 

rinkodaros 

strategijos, 

vnt. 

x x x 

vykdomas Alytaus 

pramoninio parko 

rinkodaros projektas 693 49 Įįgyvendintų 

pramoninių 

teritorijų ir 

parkų 

rinkodaros 

priemonių 

skaičius, vnt. 

x x x 

0 0 

77 5 

0 0 

1.1.1. 4 

Verslo 

plėtros, 

verslumo 

skatinimo 

regione 

priemonių 

įgyvendinima

s 

2010-2020 
 

2.685 1.756 Įgyvendintų 

verslo 

plėtros, 

verslumo 

skatinimo 

priemonių 

skaičius,vnt 

x 20 x 

Įgyvendinti 2 

projektai Alytaus 

rajone ir 1 

bendradarbiavimo 

per sieną projektas 

Lazdijų rajone. 

Vykdomi 2 

projektai. 

1.000 788 

0 222 

1.685 9 

0 737 

1.1.1. 5 

Perdirbimo 

technologijų 

demonstravim

o centro 

įkūrimas 

2012 
 

5.000 0 Įkurtas 

Perdirbimo 

technologijų 

demonstravi

mo centras 

1 x x 
 

4.000 0 

0 0 

1.000 0 

0 0 

1.1.1.6. 

Viešos bei 

privačios 

partnerystės 

projektų 

identifikavima

s ir jų 

plėtojimas 

2013 
 

23.600 92.992 
Įgyvendintų 

viešos bei 

privačios 

partnerystės 

projektų 

skaičius 

x 2 x 

Įgyvendinti 2 

projektai - 

Druskininkų uždarų 

kalnų slidinėjimo 

trasų su dirbtine 

sniego danga 

įrengimas ir Alytaus 

0 39.945 

0 0 

23.600 4.852 

0 48.195 



rajono kelių 

remontas privačios 

partnerystės 

pagrindais. 

 
Pavadinimas 

Įvykdymo 

terminas 

(pradžia ir 

pabaiga) 

Faktinio 

įvykdymo 

data 

Planuotas 

finansavimas 

Viso/ES/VB/S

B/Kiti šaltiniai 

tūst.Lt 

Skirtas 

finansavimas, 

Viso/ES/VB/S

B/Kiti šaltiniai,  

tūst.Lt 

Vertinimo 

kriterijus 

Planin

ė 

reikšm

ė 

Faktinė 

reikšmė 

Įvertinima

s** 

Komentarai ir 

paaiškinimai, 

informacija 

Uždavin

ys: 

1.1.2. 

Gerinti 

viešųjų 

paslaugų 

verslui 

teikimo 

kokybę 

2010-2020 
 

5.701 13 

Verslo 

informacinių 

centrų 

kasmet 

aptarnaujamų 

įmonių 

skaičius 

Alytaus 

regione, vnt. 

700 x x 

 

4.482 8 Veikiančių 

mažų ir 

vidutinių 

įmonių 

skaičius 

Alytaus 

regione, vnt. 

4.500 3.348 74% 

0 0 

1.219 3 

0 2 

1.1.2.1 

Turizmo ir 

verslo 

informacijos 

centrų plėtra 

2010-2020 
 

3.366 3 Turizmo ir 

verslo 

informacijos 

centruose 

apsilankiusių 

turistų 

skaičius, 

asm. 

350.00

0 
54.775 16% 

Įsteigtas VšĮ 

Alytaus turizmo 

informacijos centro 

Daugų filialas 

2.712 0 

0 0 

654 3 

0 0 

1.1.2.2 
Verslui skirtų 

paslaugų 
2010-2020 

 
2.335 10 

Suteiktų 

konsultacijų 
x x x 

 



plėtra: 

konsultacijos, 

studijos, 

tyrimai, 

mokymai, 

informacinių 

duomenų 

bazių 

kūrimas. 

skaičius 

1.770 8 atliktų tyrimų x x x 

0 0 

parengtų 

studijų 

skaičius 

x x x 

565 0 

organizuotų 

mokymų 

skaičius 

x x x 

0 2 

sukurtų 

informacinių 

duomenų 

bazių 

skaičius 

x x x 

 
Pavadinimas 

Įvykdymo 

terminas  

(pradžia ir 

pabaiga) 

Faktinio 

įvykdymo 

data 

Planuotas 

finansavimas 

Viso/ES/VB/S

B/Kiti šaltiniai 

tūst.Lt 

Skirtas 

finansavimas, 

Viso/ES/VB/S

B/Kiti šaltiniai,  

tūst.Lt 

Vertinimo 

kriterijus 

Planin

ė 

reikšm

ė 

Faktinė 

reikšmė 

Įvertinima

s** 

Komentarai ir 

paaiškinimai 

1.2. 

tikslas 

Plėtoti savitą 

turizmo ir 

rekreacijos 

sistemą 

2010-2020 
 

1.431.675 47.488 Apgyvendint

ų svečių 

apgyvendini

mo paslaugas 

teikiančiose 

įstaigose 

skaičiaus, 

palyginti su 

šalies 

vidurkiu, 

proc. 

20 14 70% 
2010 m. 

duomenimis 

1.187.084 39.777 

28.541 2.090 

210.739 5.621 

5.312 0 

Uždavin

ys: 

1.2.1. 

Plėtoti viešąją 

turizmo 

infrastruktūrą 

ir rekreacines 

teritorijas 

2010-2020 
 

1.406.254 46.391 

Apgyvendint

ų svečių 

skaičius 

Alytaus 

regione, asm. 

450.00

0 
217.579 48% 

 



1.175.492 38.874 

Suteikta 

nakvynių 

Alytaus 

regione, vnt. 

2.000.0

00 
972.273 49% 

28.541 2.075 Poilsiautojų 

skaičius 

kaimo 

turizmo 

sodybose, 

tūkst. asm. 

100 38 38% 

197.021 5.442 

5.200 0 

1.2.1.1 

Viešosios 

turizmo 

infrastruktūro

s plėtra ir 

pritaikymas 

turizmo ir 

poilsio 

reikmėms 

2010-2020 
 

82.790 14.774 

Įrengtų naujų 

ir atnaujintų 

viešosios 

turizmo 

infrastruktūro

s skaičius 

x 4 
 

Alytaus rajone 

įrengta viešoji 

infrastruktūra prie 

Giluičio ir 

Pivašiūnų Ilgio  

ežero,  atnaujintas 

Druskininkų 

savivaldybės 

Vijūnėlės parkas ir 

senųjų gydyklų 

parkas. Vykdomi 4 

projektai 

63.183 12.337 

3.403 0 

11.004 2.437 

5.200 0 

1.2.1.2 

Miestų, 

miestelių ir 

gyvenviečių 

viešųjų erdvių 

ir jų prieigų 

sutvarkymas 

2010-2020 
 

50.000 18.235 

Sutvarkytų 

miestų, 

miestelių ir 

gyvenviečių 

viešųjų 

erdvių ir jų 

prieigų 

skaičius, 

x x x 

Vykdomi 5 

projektai 

46.250 15.400 Sutvarkytų 

miestų, 

miestelių ir 

gyvenviečių 

viešųjų 

erdvių ir jų 

x x x 

0 1.357 

3.750 1.478 

0 0 



prieigų plotas 

ha 

1.2.1.3 

Kempingų 

infrastruktūro

s įrengimas 

2010-2020 
 

4.225 1.492 
Įrengtų naujų 

ir atnaujintų 

kempingų 

skaičius 

x 1 x 
 

3.625 1.268 

0 0 

600 224 

0 0 

1.2.1.5 

Esamų 

dviračių ir 

pėsčiųjų takų, 

turistinių 

kelių bei 

maršrutų 

sutvarkymas 

ir naujų 

įrengimas 

2010-2020 
 

34.747 3.654 

Sutvarkytų ir 

naujų įrengtų 

dviračių ir 

pėsčiųjų takų, 

turistinių 

kelių bei 

maršrutų 

skaičius 

x x x 

Vykdomas Alytaus 

miesto savivaldybės 

projektas 
23.254 3.106 Sutvarkytų ir 

naujų įrengtų 

dviračių ir 

pėsčiųjų takų, 

turistinių 

kelių bei 

maršrutų ilgis 

km 

x x x 

950 272 

10.543 276 

0 0 

1.2.1.7 

Sporto ir 

aktyvaus 

laisvalaikio 

objektų 

infrastruktūro

s plėtra 

2010-2020 
 

1.201.104 7.789 Įrengtų naujų 

ir 

atnaujintų sp

orto ir 

aktyvaus 

laisvalaikio 

infrastruktūro

s objektų 

skaičius 

x 13 x 

Alytaus rajone 

įgyvendinti du 

projektai. Vykdomi 

du projektai Lazdijų 

ir Varėnos 

rajonuose. 

1.012.250 6.384 

22.948 378 

165.906 1.027 

0 0 

1.2.1.9 

Įvairių 

Nacionalinės 

plėtros 2007-

2012-2013 
 

15.840 446 Įgyvendintų 

Nacionalinės 

plėtros 2007-

x 1 x 

Įgyvendintas 

projektas „Jono 

Pauliaus II piligrimų 

11.918 379 

1.000 67 



2013 metų 

programos 

priemonių ir 

projektų 

įgyvendinima

s 

2.922 0 2013 metų 

programos 

priemonių ir 

projektų 

skaičius 

kelio viešosios 

infrastruktūros 

Pivašiūnuose plėtra“ 

0 0 

Uždavin

ys: 

1.2.2. 

Kurti vieningą 

turizmo 

informacinę 

infrastruktūrą 

ir bendrus 

maršrutus 

2011-2020 
 

9.500 487 

Alytaus 

regiono 

turizmo 

informacijos 

centruose 

aptarnautų 

interesantų 

skaičius, 

asm. 

350.00

0 
54.775 16% 

 7.288 409 

Vietinių 

vienadienių 

lankytojų 

kelionių 

skaičius 

Alytaus 

regione, 

tūkst. vnt. 

2.500 461 18% 

0 15 Vietinių 

vienadienių 

lankytojų 

kelionių 

išlaidos 

Alytaus 

regione, mln. 

Lt 

120 52 43% 

2.100 63 

112 0 

1.2.2.1 

Bendrų 

turizmo 

rinkodaros 

planų ir 

studijų, 

2010-2020 
 

1.650 130 

Parengtų 

turizmo 

rinkodaros 

planų ir 

studijų, 

x x x 
 



teritorijų 

detaliųjų 

planų 

rengimas, 

vykdomų bei 

planuojamų 

priemonių 

efektyvumo 

vertinimas, 

informacijos 

sklaida 

teritorijų 

detaliųjų 

planų 

skaičius; 

1.088 110 
Turizmo 

informacijos 

sklaidos 

priemonių 

skaičius 

x x x 

0 0 

450 20 

112 0 

1.2.2.2 

Bendrų 

turizmo 

rinkodaros 

priemonių 

kūrimas ir 

diegimas 

2010-2020 
 

7.850 357 

Sukurtų ir 

įdiegtų 

turizmo 

rinkodaros 

priemonių 

skaičius 

x 12 x 

baigti projektai 

„Lietuvos ežeryno 

vandens trasos“, 

„Lietuvos ir 

Lenkijos pasienio 

regionų 

bendradarbiavimas, 

informacijos sklaida 

ir įvaizdžio 

gerinimas“ 

6.200 299 

0 15 

1.650 43 

0 0 

Uždavin

ys: 

1.2.3. 

Formuoti 

Alytaus, kaip 

savito ir 

patrauklaus 

regiono, 

įvaizdį 

2010-2020 
 

15.921 610 Priemonių, 

formuojančių 

Alytaus, kaip 

savito ir 

patrauklaus 

regiono, 

įvaizdį, 

skaičius,  vnt. 

40 13 33% 
 

4.304 494 

0 0 

11.618 116 

0 0 

1.2.3.2 

Kultūrinio 

savitumo 

puoselėjimas 

ir sklaida 

formuojant 

regiono 

įvaizdį 

2010-2020 
 

6.251 610 Regiono 

kultūrinį 

savitumą 

puoselėjančių 

ir sklaidos 

priemonių 

skaičius 

x 13 x 

baigti projektai 

„Lietuvos-Lenkijos 

partnerių kulinarijos 

ir meno apžvalga“, 

„Varėnos legendų 

parko įrengimas“, 

„Kultūrinės 

1.500 494 

0 0 

4.751 116 

0 0 



industrijos –

Lietuvos ir Lenkijos 

pasienio regionų 

darnaus vystymosi 

galimybės“. 1 

projektas 

įgyvendinamas. 

 
Pavadinimas 

Įvykdymo 

terminas  

(pradžia ir 

pabaiga) 

Faktinio 

įvykdymo 

data 

Planuotas 

finansavimas 

Viso/ES/VB/S

B/Kiti šaltiniai 

tūst.Lt 

Skirtas 

finansavimas, 

Viso/ES/VB/S

B/Kiti šaltiniai,  

tūst.Lt 

Vertinimo 

kriterijus 

Planin

ė 

reikšm

ė 

Faktinė 

reikšmė 

Įvertinima

s** 

Komentarai ir 

paaiškinimai 

1.3. 

tikslas. 

Darniai plėtoti 

Dzūkijos 

kaimą 

2010-2020 
 

141.087 31.671 

Įgyvendintų 

projektų, 

kuriais 

modernizuota 

kaimo 

vietovėse 

bendruomeni

nė 

infrastruktūra 

skaičius, vnt. 

50 8 16% 

 

105.463 24.550 

Kaimo 

bendruomeni

ų dalis 

vykdančių 

projektinę 

veiklą, proc. 

90 
  

10.091 3.932 Ne žemės 

ūkio srityje 

užimtųjų 

kaimo 

gyventojų 

dalis, proc. 

70 
  

21.965 3.066 

6.618 121 



Uždavin

ys: 

1.3.1. 

Vystyti ir 

modernizuoti 

kaimo 

infrastruktūrą 

2010-2020 
 

82.198 31.092 

Įgyvendintų 

žemės ūkio ir 

kaimo 

inžinerinių 

tinklų 

infrastruktūro

s tobulinimo 

projektų 

skaičius, vnt. 

50 8 16% 

 

58.516 24.011 

Modernizuot

ų ir pastatytų 

kaimo 

kultūros 

įstaigų 

skaičius, vnt. 

10 1 10% 

9.955 3.932 Bendruomeni

nės 

infrastruktūro

s 

modernizavi

mo ir 

gyvenamosio

s aplinkos 

gerinimo 

projektų 

skaičius, vnt. 

20 x x 

10.159 3.026 

3.555 121 

1.3.1.1 

Inžinerinių 

tinklų, 

melioracijos 

sistemų 

renovavimas, 

apšvietimo 

tinklo 

modernizavim

as ir plėtra 

seniūnijose 

2010-2020 
 

24.593 8.982 

Renovuotų 

inžinerinių 

tinklų 

melioracijos 

sistemų 

skaičius 

x 6 x 
Įgyvendinti 6 

melioracijos ir 2 

apšvietimo sistemų 

renovavimo 

projektai.  5 

projektao 

įgyvendimami. 20.220 5.704 

Renovuotų 

inžinerinių 

tinklų 

melioracijos 

x 43 x 



sistemų ilgis 

km 

839 2.189 

Modernizuot

ų ir naujai 

įrengtų 

apšvietimo 

tinklų 

skaičius 

x 36 x 

3.279 970 Modernizuot

ų ir naujai 

įrengtų 

apšvietimo 

tinklų , ilgis 

km 

x 12 x 
255 119 

1.3.1.2 

Bendruomeni

ų veiklai 

skirtų patalpų, 

kultūros 

namų, 

daugiafunkcių 

centrų, 

laisvalaikio ir 

pramogų 

centrų 

steigimas ar 

pritaikymas 

bendruomenės 

poreikiams 

2010-2020 
 

17.187 3.345 
Įrengtų 

bendruomeni

ų veiklai 

skirtų 

patalpų, 

kultūros 

namų, 

daugiafunkci

ų centrų, 

laisvalaikio ir 

pramogų 

centrų 

skaičius 

x 1 x 

1 projektas 

įgyvendintas.  11 

projektų 

įgyvendinami. 

13.511 2.447 

969 331 

2.707 565 

0 2 

1.3.1.4 

Kaimo 

bendruomenių 

gyvenamosios 

aplinkos 

kokybės 

gerinimas ir 

kompleksinė 

miestelių bei 

2010-2020 
 

21.714 17.979 Įgyvendintų 

kaimo 

bendruomeni

ų 

gyvenamosio

s aplinkos 

kokybės 

gerinimo ir 

x 1 x 

1 projektas 

įgyvendintas- 

sutvarkyta ir 

pritaikyta 

bendruomenių 

poreikiams aplinka 

Miklusėnuose ir 

Punioje Alytaus 

17.652 15.318 

704 1.301 

3.358 1.361 

0 0 



gyvenviečių 

plėtra 

kompleksinės 

miestelių bei 

gyvenviečių 

plėtros 

projektų 

skaičius 

rajone.  10 projektų 

įgyvendinami. 

1.3.1.6 

Poilsio zonų, 

sporto ir vaikų 

žaidimo 

aikštelių 

įrengimas 

kaimo 

vietovėse 

2011-2014 
 

2.345 784 
Įrengtų 

poilsio zonų, 

sporto ir 

vaikų 

žaidimo 

aikštelių 

skaičius 

x x x 

1 projektas 

įgyvendintas – 

Varėnos rajone 

Panočių, 

Sarapiniškių, 

Gudžių ir Tolūnų 

kaimuose įrengtos 

sporto aikštelės. 

1.796 542 

243 112 

306 130 

0 0 

Uždavin

ys: 

1.3.2. 

Skatinti 

kaimo 

bendruomenių 

iniciatyvas 

2010-2020 
 

21.689 530 

Parengtų ir 

įgyvendintų 

vietos veiklos 

grupių 

strategijų 

projektų 

skaičius, vnt. 

30 1 3% 

 

18.447 497 

Kaimo 

gyventojų 

turinčių 

kompiuterinį 

raštingumą 

dalis, proc. 

80 x x 

136 0 

Paremtų 

bendruomeni

ų renginių 

skaičius, vnt. 

100 x x 

3.106 33 Įsteigtų 

tradicinių 

amatų centrų 

ir kaimelių 

skaičius, vnt. 

5 0 x 
3.063 0 



1.3.2.1 

Kaimo 

bendruomenių 

mokymų 

organizavimas 

2010-2015 
 

911 274 

Kaimo 

bendruomeni

ų mokymų 

skaičius, 

mokymų 

x 71 x 

2 projektai 

įgyvendinti. 1 

projektas 

įgyvendimas. 
675 241 Kaimo 

bendruomeni

ų mokymų 

dalyvių 

skaičius 

x 366 x 
36 0 

200 33 

0 0 

1.3.2.2 

Bendruomenė

s verslo ir kitų 

veiklų 

partnerystės 

principų, 

strategijų 

įgyvendinima

s 

2010-2020 
 

11.245 69 
Įgyvendintų 

bendruomenė

s verslo ir 

kitų veiklų 

strategijų 

skaičius 

x 1 x 

1 projektas 

įgyvendintas - 

paruošta Lazdijų 

rajono  Dzūkijos 

VVG strategija. 4 

projektai 

įgyvendimi. 

9.671 69 

0 0 

1.574 0 

0 0 

1.3.2.3 

Kaimo 

bendruomenių 

projektų 

įgyvendinima

s pagal 

įvairias 

programas 

2010-2015 
 

6.470 187 

Įgyvendintų 

kaimo 

bendruomeni

ų projektų 

skaičius, 

x 1 x 
1 projektas 

įgyvendintas- 

Druskininkų VVG 

projektas „Arčiau 

meninės kūrybos ir 

tradicijų pasienio 

regione“ 

5.351 187 Įgyvendintų 

kaimo 

bendruomeni

ų projektų 

gautos 

paramos 

dydis Lt 

6.470 187 x 

0 0 

1.119 0 

0 0 

Uždavin

ys: 

1.3.3. 

Skatinti 

ūkinės veiklos 

diversifikaciją 

2010-2015 
 

37.200 49 

Asmenų ir 

įsteigtų 

įmonių, 

užsiimančių 

kita nei 

žemės ūkio 

1000,0

0 
x x 

 



veikla, 

skaičius, vnt. 

28.500 42 Asmenų, 

gavusių 

konsultacijas 

kaimo verslų 

plėtrai bei 

dalyvavusių 

kitose 

verslumo 

ugdymo 

priemonėse 

skaičius, 

asm. 

3000,0

0 
x x 

0 0 

8.700 7 

0 0 

1.3.3.1 

Infrastruktūro

s pritaikymas 

amatų centrų 

įkūrimui 

2010-2015 
 

35.700 49 
Įrengtų 

bendruomeni

ų amatų 

centrų 

skaičius 

x x x 
1 projektas 

įgyvendinamas 

27.300 42 

0 0 

8.400 7 

0 0 

  
Viso I prioritetas 1.649.568 201.795 

     

  
ES lėšos 1.333.597 116.354 

     

  
VB lėšos 42.002 20.531 

     

  
SB lėšos 264.865 15.853 

     

  
Kitos lėšos 12.155 49.055 

     

II PRIORITETAS: DARNI BENDRUOMENĖ 



 
Pavadinimas 

Įvykdymo 

terminas(prad

žia ir pabaiga) 

Faktinio 

įvykdymo 

data 

Planuotas 

finansavimas 

Viso/ES/VB/S

B/Kiti šaltiniai 

tūst.Lt 

Skirtas 

finansavimas, 

Viso/ES/VB/S

B/Kiti šaltiniai,  

tūst.Lt 

Vertinimo 

kriterijus 

Planin

ė 

reikšm

ė 

Faktinė 

reikšmė 

Įvertinima

s** 

Komentarai ir 

paaiškinimai 

2.1. 

tikslas. 

Gerinti 

švietimo ir 

ugdymo 

paslaugų 

kokybę ir 

prieinamumą 

2010-2020 
 

136.827 36.618 

Vaikų, 

ugdomų 

pagal 

priešmokykli

nio ugdymo 

programas ( 

proc.) 

75 54,5 73% 

 

62.190 24.502 Profesinių 

mokyklų 

mokinių 

skaičius, 

asm. 

4.000 3.354 84% 
38.803 8.069 

35.834 4.046 

0 1 

Uždavin

ys: 

2.1.1. 

Renovuoti, 

modernizuoti 

ir plėsti 

švietimo ir 

ugdymo 

paslaugų 

infrastruktūrą 

2010-2020 
 

133.713 36.468 

Pastatytų 

arba 

renovuotų 

bendrojo 

lavinimo 

mokyklų 

skaičius, vnt. 

30 11 37% 

 

60.347 24.407 Įrengtų 

universalių, 

daugiafunkci

nių centrų 

skaičius, vnt. 

7 x x 
38.133 8.050 

35.233 4.010 

0 0 

2.1.1.1 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

paslaugas 

teikiančių 

įstaigų 

modernizavim

2010-2020 
 

21.178 7.781 

Modernizuot

ų 

ikimokyklini

o ugdymo 

paslaugas 

teikiančių 

x 11 x 

10 projektų 

įgyvendinti. 4 

projektai 

įgyvendinami. – 

renovuota ir 

modernizuota 14 



as ir jų 

infrastruktūro

s plėtra 

įstaigų, įstaigų regione. 

11.361 6.656 Modernizuot

ose 

ikimokyklini

o ugdymo 

paslaugas 

teikiančiose 

įstaigose 

vietų skaičius 

x x x 

279 607 

9.538 518 

0 0 

2.1.1.2 

Švietimo ir 

ugdymo 

įstaigų 

modernizavim

as ir jų 

infrastruktūro

s plėtra 

2010-2020 
 

95.439 26.605 

Modernizuot

ų švietimo ir 

ugdymo 

įstaigų, 

x 11 x 
11  projektų 

įgyvendinti - 

renovuota ir 

modernizuota 15 

įstaigų. 

39.278 16.214 Modernizuot

ose švietimo 

ir ugdymo 

įstaigose 

vietų skaičius 

x x x 
33.877 7.444 

22.284 2.947 

0 0 

2.1.1.4 

Mokyklų 

teritorijų 

tvarkymas, 

aptvėrimas ir 

vaizdo 

stebėjimo 

sistemų 

diegimas 

2010-2020 
 

5.875 7 

Sutvarkytų 

mokyklų 

teritorijų 

skaičius, 

x x x 

1 projektas 

įgyvendintas 

1.789 0 

Sutvarkytų 

mokyklų 

teritorijų 

plotas kv. m, 

x x x 

2.204 0 Sutvarkytose 

mokyklų 

teritorijose 

įdiegtų 

vaizdo 

stebėjimo 

sistemų 

skaičius 

x 1 x 

1.882 7 

0 0 



2.1.1.5 

Mokymo 

procesų ir 

priemonių 

modernizavim

as ir naujų 

įsigijimas 

2010-2020 
 

6.266 267 Modernizuot

ų ir naujai 

įgytų 

mokymo 

procesų ir 

priemonių 

skaičius 

x 1 x 
1 projektas 

įgyvendintas 

3.985 0 

1.293 0 

989 267 

0 0 

2.1.1.7 

Universalių 

daugiafunkcin

ių centrų 

steigimas 

(Sarapiniškių 

ir Kabelių 

kaimuose) 

2012 
 

1.422 1.808 
Įsteigtų 

universalių 

daugiafunkci

nių centrų 

skaičius 

5 x x 
3 projektai 

įgyvendinami. 

1.238 1.537 

0 0 

184 271 

0 0 

Uždavin

ys: 

2.1.2. 

Didinti 

teikiamų 

švietimo ir 

ugdymo 

paslaugų 

kokybę bei 

personalo 

kompetenciją 

2010-2020 
 

3.114 150 

Vaikų, 

ugdomų 

pagal 

priešmokykli

nio ugdymo 

programas 

(proc.) 

75 54,5 73% 

 

1.843 94 Profesinių 

mokyklų 

mokinių 

skaičius, 

asm. 

4.000 3.354 84% 
670 19 

601 36 

0 1 

2.1.2.1 

Švietimo 

įstaigų 

pedagogų ir 

specialistų 

kompetencijos 

bei 

administracini

ų gebėjimų 

ugdymas 

2010-2020 
 

1.274 30 

Švietimo 

įstaigų 

pedagogų ir 

specialistų 

skaičius 

x x x 
1 projektas 

įgyvendinamas. 

888 26 

200 3 

186 0 

0 1 

2.1.2.2 Švietimo 2010-2020 
 

440 50 Įgyvendintų x 1 x 1 projektas 



įstaigų 

pedagogų ir 

specialistų 

kompetencijos 

bei 

administracini

ų gebėjimų 

ugdymo 

infrastruktūro

s plėtra 

315 43 švietimo 

įstaigų 

pedagogų ir 

specialistų 

kompetencijo

s bei 

administracin

ių gebėjimų 

ugdymo 

infrastruktūro

s plėtros 

projektų 

skaičius 

įgyvendintas. 

0 7 

125 0 

0 0 

2.1.2.3 

Asmenų su 

negalia 

integravimas, 

naudojantis 

šiuolaikinėmis 

mokymo 

priemonėmis 

2010-2020 
 

200 20 
Asmenų su 

negalia 

integruotų į 

visuomenės 

gyvenimą 

skaičius 

x 2 x 
1 projektas 

įgyvendintas. 

170 17 

0 0 

30 3 

0 0 

2.1.2.6 

Magistrantūro

s studijų 

kūrimo 

inicijavimas 

2013 
 

300 25 Pradėtų naujų 

magistrantūro

s studijų 

programų 

skaičius 

x 1 x 
1 projektas 

įgyvendintas. 

100 9 

100 8 

100 8 

0 0 

2.1.2.7 

Vaikų ir 

jaunimo 

laisvalaikio 

užimtumo 

programų 

parengimas ir 

įgyvendinima

s 

2010-2020 
 

450 25 Parengtų ir 

įgyvendintų 

vaikų ir 

jaunimo 

laisvalaikio 

užimtumo 

programų 

skaičius, 

dalyvių 

skaičius 

x 15 x 

1 projektas 

įgyvendintas. 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

lėšomis remiama 

mokinių užimtumo 

programa, parengta 

ir įgyvendinta 15 

projektų 

200 0 

200 0 

50 25 

0 0 



 
Pavadinimas 

Įvykdymo 

terminas 

(pradžia ir 

pabaiga) 

Faktinio 

įvykdymo 

data 

Planuotas 

finansavimas 

Viso/ES/VB/S

B/Kiti šaltiniai 

tūst.Lt 

Skirtas 

finansavimas, 

Viso/ES/VB/S

B/Kiti šaltiniai,  

tūst.Lt 

Vertinimo 

kriterijus 

Planin

ė 

reikšm

ė 

Faktinė 

reikšmė 

Įvertinima

s% 

Komentarai ir 

paaiškinimai 

2.2. 

tikslas. 

Gerinti 

sveikatos ir 

socialinių 

paslaugų 

kokybę ir 

prieinamumą 

2010-2020 
 

85.639 21.014 

Nestacionario

mis 

socialinėmis 

paslaugomis 

besinaudojan

čių gyventojų 

dalis 

palyginti su 

visais 

socialinėmis 

paslaugomis 

besinaudojan

čiais 

gyventojais, 

proc. 

30 x x 

 
49.723 17.214 

Socialinės 

rizikos šeimų 

skaičius 

300 588 51% 

25.553 2.260 

Gyventojų, 

sergančių 

lėtinėmis 

ligomis ar 

turinčių 

ilgalaikių 

sveikatos 

sutrikimų, 

dalis, proc. 

45 x x 

10.363 1.426 Vidutinė 

gyvenimo 

trukmė,  m. 

79 73,6 93% 
0 113 



Uždavin

ys: 

2.2.1. 

Renovuoti, 

modernizuoti 

ir plėsti 

sveikatos, 

socialinių 

paslaugų ir 

paslaugų 

neįgaliesiems 

įstaigų 

infrastruktūrą 

2010-2020 
 

56.951 19.476 

Nestacionario

mis 

socialinėmis 

paslaugomis 

besinaudojan

čių gyventojų 

dalis 

palyginti su 

visais 

socialinėmis 

paslaugomis 

besinaudojan

čiais 

gyventojais, 

proc. 

30 x x 

 
24.037 15.934 

Socialinės 

rizikos šeimų 

skaičius 

300 588 196% 

23.401 2.240 

Gyventojų, 

sergančių 

lėtinėmis 

ligomis ar 

turinčių 

ilgalaikių 

sveikatos 

sutrikimų, 

dalis, proc. 

45 x x 

9.513 1.195 Vidutinė 

gyvenimo 

trukmė, m. 

79 73,6 93% 
0 107 

2.2.1.1 

Regiono 

sveikatos ir 

socialinių 

paslaugų bei 

paslaugų 

neįgaliesiems 

2010-2020 
 

32.365 14.441 Rekonstruotų

, renovuotų 

sveikatos ir 

socialinių 

paslaugų bei 

paslaugų 

x 

8 

gydymo 

įstaigos 

x 

8 projektai 

įgyvendinti - 9 

gydymo įstaigose 

padaryta 

rekonstrukcija, 

renovacija, plėtra 

8.372 12.238 

19.451 2.097 

4.541 0 

0 107 



įstaigų 

rekonstrukcija

, renovacija ir 

plėtra bei 

materialinės 

bazės 

atnaujinimas 

neįgaliesiems 

įstaigų 

skaičius / 

vietų skaičius 

arba materialinės 

bazės atnaujinimas.  

4 projektai 

įgyvendinami 

2.2.1.2 

Fizinės 

aplinkos 

pritaikymas 

asmenų su 

negalia 

poreikiams 

2010-2020 
 

4.500 11 Fizinės 

aplinkos 

objektų, kurie 

pritaikyti 

asmenų su 

negalia 

poreikiams, 

skaičius 

x 2 x 

1 projektas 

įgyvendintas - 

asmenims su negalia 

poreikiams 

pritaikyti 2 butai 

3.000 0 

1.500 9 

0 2 

0 0 

2.2.1.3 

Socialinių 

paslaugų 

centrų 

kūrimas, 

plėtra ir jų 

teikiamų 

paslaugų 

kokybės 

gerinimas 

2010-2020 
 

9.910 3.855 

Įkurtų 

Socialinių 

paslaugų 

centrų 

skaičius / 

aukštesnės 

kokybės 

paslaugų 

skaičius 

x 3 x 

3 projektai 

įgyvendinti - 

Druskininkuose 

renovuotas 1 

socialines paslaugas 

teikiančios įstaigos 

pastatas(50 vietų), 

Alytuje socialinių 

paslaugų teikimui 

rekonstruotas 

pastatas, esantis 

Naujoji g. 64, 

įsigyta užimtumo ir 

kita įranga, 

kompiuterinė ir 

buitinė technika, 

baldai, įkurtas 

socialinės priežiūros 

centras Dauguose 

Alytaus rajone). 2 

projektai 

6.660 2.703 

0 0 

3.250 1.152 

0 0 



įgyvendinami 

2.2.1.4 

Psichikos 

dienos centro 

įkūrimas 

Alytuje 

2010-2020 
 

3.341 169 Įkurtas 

Psichikos 

dienos 

centras / 

vietų skaičius 

1 x x 
2 projektai 

įgyvendimnami. 

2.840 144 

0 25 

501 0 

0 0 

2.2.1.5 

Alytaus 

miesto ir 

rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

biuro plėtra 

2010-2020 
 

876 727 
Modernizuot

ų visuomenės 

sveikatos 

biurų 

skaičius 

1 1 x 

1 projektas 

įgyvendintas. 1 

projektas 

įgyvendinams. 

190 618 

0 109 

686 0 

0 0 

2.2.1.7 

Dienos centrų 

neįgaliesiems 

įrengimas 

2011-2013 
 

850 253 Įrengtų 

Dienos 

centrų 

neįgaliesiems 

skaičius 

2 1 50% 

1 projektas 

įgyvendintas - 

įsteigtas neįgaliųjų 

centras Simne 

Alytaus rajone 

722 215 

0 0 

128 38 

0 0 

2.2.1.9 

Specializuotų 

socialinės 

globos ir 

slaugos namų 

įsteigimas 

(Varėnos r. 

savivaldybėje) 

2012 
 

1.559 20 Įsteigti 

specializuotų 

socialinės 

globos ir 

slaugos 

namai / vietų 

skaičius 

x x x 
 

1.325 17 

0 0 

234 3 

0 0 

Uždavin

ys: 

2.2.2. 

Didinti 

teikiamų 

sveikatos, 

socialinių 

paslaugų ir 

paslaugų 

neįgaliesiems 

2010-2020 
 

28.688 1.538 

Naujų 

neįgaliųjų 

integracijos į 

visuomenę ir 

darbo rinką 

programų 

skaičius, vnt. 

4 x x 
Nėra duomenų už 

2011 m. 



kokybę 

25.686 1.280 

Savivaldybių 

ir 

savanoriškų 

iniciatyvų 

bendradarbia

vimo 

projektų 

skaičius 

socialiai 

pažeidžiamų 

grupių ir 

neįgaliųjų 

asmenų 

integravimo 

srityje, vnt. 

15 x x 

2.152 21 Socialines 

paslaugas į 

namus 

gavusių 

neįgaliųjų 

asmenų dalis, 

proc. 

100 x x 

850 231 

0 6 

2.2.2.3 

Sveikatos ir 

socialinių 

paslaugų 

specialistų 

profesinės 

kvalifikacijos 

ir bendrųjų 

gebėjimų 

tobulinimas 

2010-2020 
 

2.330 932 Sveikatos ir 

socialinių 

paslaugų 

specialistų, 

dalyvavusių 

profesinės 

kvalifikacijos 

ir bendrųjų 

gebėjimų 

tobulinime, 

skaičius 

x 280 x 
1 projektas 

įgyvendintas 

1.000 792 

1.000 13 

330 121 

0 6 

2.2.2.5 

Ambulatorinė 

reabilitacijos 

paslaugų 

2011 
 

6.256 56 Ambulatorinė

s 

reabilitacijos 

1 x x 

1 projektas 

įgyvendinamas. 

Įgyvendinimas 
6.256 48 



plėtra bei 

stacionarinių 

paslaugų 

optimizavima

s VšĮ Alytaus 

apskrities S. 

Kudirkos 

ligoninėje 

paslaugų bei 

stacionarinių 

paslaugų 

skaičiius 

nukeltas į 2013 m. 

0 8 Ambulatorinė

s 

reabilitacijos 

paslaugų bei 

stacionarinių 

paslaugų 

pacientų 

skaičius 

x x x 

0 0 

0 0 

2.2.2.7 

Gyventojams 

teikiamų 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugų 

poreikio 

nustatymas 

2010 
 

50 50 Nustatytas 

gyventojams 

teikiamų 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugų 

poreikis 

1 1 100% 1 projektas baigtas 

40 40 

0 0 

10 10 

0 0 

2.2.2.8 

Profilaktinių 

programų 

apimties 

plėtimas 

rajono 

gyventojų 

tarpe 

2011 
 

500 500 Gyventojų 

skaičius 

dalyvaujanči

ų 

profilaktinėse 

programose 

15000 14448 96% 
 

400 400 

0 0 

100 100 

0 0 

 
Pavadinimas 

Įvykdymo 

terminas(prad

žia ir pabaiga) 

Faktinio 

įvykdymo 

data 

Planuotas 

finansavimas 

Viso/ES/VB/S

B/Kiti šaltiniai 

tūst.Lt 

Skirtas 

finansavimas, 

Viso/ES/VB/S

B/Kiti šaltiniai,  

tūst.Lt 

Vertinimo 

kriterijus 

Planin

ė 

reikšm

ė 

Faktinė 

reikšmė 

Įvertinima

s** 

Komentarai ir 

paaiškinimai 

2.3. 

tikslas. 

Didinti 

gebėjimus 

prisitaikyti 

prie darbo 

2010-2020 
 

64.134 6.570 

Žemesnį 

išsilavinimą 

(ISCED 1,2) 

turinčių 

300 x 
  



rinkos 

pokyčių 

asmenų 

skaičius, 

tenkantis 

10.000 

gyventojų, 

asm.. 

33.289 5.838 Namų ūkiai 

turintys 

interneto 

prieigą, proc. 

70 44 62% 
5.721 284 

25.124 448 

0 0 

Uždavin

ys: 

2.3.1. 

Sudaryti 

sąlygas 

informacinės 

visuomenės 

plėtrai 

2010-2020 
 

5.738 879 

Viešo 

interneto 

prieigų 

kaimo 

vietovėse 

skaičius, vnt. 

150 x 
 

Nėra duomenų už 

2011 metus 

4.211 694 

Pagrindinės 

viešosios ir 

administracin

ės paslaugos, 

perkeltos į 

elektroninę 

erdvę sudaro 

šią 

nurodytųjų 

paslaugų dalį, 

proc. 

80 x 
 

81 80 

Plačiajuosčio 

ryšio 

skverbtis, 

proc. 

50 x 
 

1.446 105 

Savivaldybių 

įstaigų, 

institucijų 

prijungtų prie 

bendro 

95 x 
 



duomenų 

tinklo, proc. 

0 0 

Naujų 

elektroninių 

paslaugų 

skaičius 

bibliotekose 

10 x 
 

2.3.1.1 

Elektroninės 

valdžios 

paslaugų 

plėtra 

2010-2020 
 

592 370 

Sukurtų 

elektroninės 

valdžios 

paslaugų 

x 2 
 

2 projektai baigti - 

įgyvendinti 

projektai „E-

demokratijos 

principų 

įgyvendinimas 

Lazdijų rajono 

savivaldybėje“, 

„Varėnos rajono 

savivaldybės 

tarybos ir jos 

komitetų posėdžių 

audio/video 

transliacijų internetu 

gyventojams 

realizavimas“ 

89 315 

Sukurtų 

elektroninės 

valdžios 

paslaugų 

vartotojų 

skaičius 

x x 
 

0 0 

503 55 

0 0 

2.3.1.2 

Gyventojų 

kompiuterinio 

raštingumo 

įgūdžių 

ugdymas 

2010-2020 
 

924 110 

Gyventojų 

kompiuterini

o raštingumo 

ugdymo 

programų, 

x x x 

1 projektas 

įgyvendinamas 
824 110 Gyventojų 

kompiuterini

o raštingumo 

ugdymo 

dalyvių 

skaičius 

x x x 

0 0 

100 0 

0 0 

2.3.1.3 Interaktyvių 2010-2020 
 

740 199 Įdiegtų x 3 x 1 projektas baigtas - 



elektroninės 

demokratijos 

priemonių 

diegimas 

449 169 interaktyvių 

elektroninės 

demokratijos 

priemonių 

skaičius 

Alytaus rajono 

savivaldybėje 

sukurti ir įdiegti 3 e-

sprendimai. 

31 30 

260 0 

0 0 

2.3.1.4 

Alytaus 

rajono 

savivaldybės 

švietimo 

įstaigų 

informacijos 

bazės 

sukūrimas 

2010 2010 

200 200 

Sukurta 

švietimo 

įstaigų 

informacijos 

bazė 

1 1 100% 

1 projektas baigtas - 

Alytaus rajono 

savivaldybėje 

sukurta švietimo 

įstaigų informacijos 

bazė 

100 100 

50 50 

50 50 

0 0 

2.3.1.5 

Kurortinių ir 

viešųjų 

paslaugų 

elektronizavi

mas bei 

informacinių 

duomenų 

sistemų 

kūrimas 

2013 
 

3.282 0 Sukurtos 

kurortinių ir 

viešųjų 

paslaugų 

elektronizavi

mo bei 

informacinių 

duomenų 

sistemos 

x x x 
 

2.749 0 

0 0 

533 0 

0 0 

Uždavin

ys: 

2.3.2. 

Didinti 

valstybės ir 

savivaldybių 

biudžetinių 

įstaigų, 

įmonių 

darbuotojų 

gebėjimus 

2010-2020 
 

29.143 2.656 

Savivaldybių 

administracij

ų darbuotojų, 

dalyvavusių 

administracin

ių ir viešųjų 

paslaugų 

teikimo 

gebėjimų 

stiprinimui 

organizuotos

e priemonėse, 

skaičius, 

asm. 

500 303 61% 
 



5.025 2.256 Socialinių 

darbuotojų ir 

socialinės 

paramos 

dalyvių dalis 

kvalifikacijos 

kėlimo 

programose, 

proc. 

90 x x 

440 58 

23.678 343 

0 0 

2.3.2.1 

Administracij

os tarnautojų 

administracini

ų gebėjimų 

stiprinimas 

2010-2020 
 

1.746 488 

Savivaldybių 

administracij

os tarnautojų 

skaičius 

500 303 61% 

4 projektai baigti - 

Alytaus miesto, 

Alytaus  , Varėnos, 

Lazdijų rajonų 

savivaldybėse. 1 

projektas 

įgyvendinamas 

1.225 415 

0 0 

521 73 

0 0 

2.3.2.2 

Regiono 

savivaldybių 

teikiamų 

viešųjų 

paslaugų 

kokybės 

gerinimas 

2010-2020 
 

1.451 994 Aukštesnės 

kokybės  

viešųjų 

paslaugų 

skaičius, 

pagerintas 

viešąsias 

paslaugas 

gavusių 

gyventojų 

skaičius 

x x x 

4 projektai baigti - 4 

projektai 

įgyvendinti Alytaus 

ir  Lazdijų rajonų ir 

Druskininkų 

savivaldybėse – 

sukurtos 5 

aukštesnės kokybės  

viešosios paslaugos 

savivaldybėse. 1 

projektas 

įgyvendinamas. 

218 845 

0 58 

1.233 91 

0 0 

2.3.2.3 

Regiono 

savivaldybių 

vidaus 

administravim

o tobulinimas 

2010-2020 
 

5.250 211 Savivaldybių 

patobulinusių 

vidaus 

administravi

mą skaičius 

x x x 
2 projektai 

įgyvendinami 

2.362 179 

0 0 

2.888 32 

0 0 

2.3.2.5 
Strateginio 

planavimo bei 
2011 2011 

683 672 Savivaldybių, 

kuriuose 
1 1 100% 

Atsakinga už 

priemonę Varėnos 581 574 



priežiūros 

sistemos 

optimizavima

s 

0 0 optimizuota 

strateginio 

planavimo 

bei priežiūros 

sistemos 

skaičius 

rajono savivaldybė 

baigė projektą. 102 98 

0 0 

2.3.2.6 

„Vieno 

langelio“ 

principo 

įgyvendinima

s 

2012 
 

627 292 
Įgyvendintas 

„Vieno 

langelio“ 

principas 

x x x 
1 projekta 

įgyvendinamas 

533 243 

0 0 

94 49 

0 0 

Uždavin

ys: 

2.3.3. 

Gebėjimų 

prisitaikyti 

prie pokyčių 

didinimas, 

proaktyvumo 

ugdymas 

2010-2020 
 

29.253 3.035 Gyventojai, 

kurie 

naudojasi 

elektroniniu 

būdu 

teikiamomis 

viešosiomis 

paslaugomis, 

sudaro šią 

regiono 

gyventojų 

dalį, proc. 

65 x x 
Nėra duomenų už 

2011 m. 

24.053 2.888 

5.200 146 

0 0 

0 0 

2.3.3.1 

Aktyvių ir 

pasyvių darbo 

rinkos 

priemonių 

taikymas 

2010-2020 
 

11.144 1.481 

Įgyvendintų 

aktyvių ir 

pasyvių 

darbo rinkos 

priemonių 

skaičius 

x 3 x 

3 projektai baigti - 

Labdaros ir paramos 

fondas "Garstyčios 

grūdas", Alytaus 

mieste įgyvendino 

projektą 

„Psichologinės ir 

socialinės pagalbos 

nuteistiesiems 

teikimas“, Lietuvos 

konfliktų 

prevencijos 

9.064 1.466 

2.080 15 

0 0 

0 0 



asociacija, 

Druskininkuose – 

„Neįgaliųjų 

integracijos į darbo 

rinką mechanizmo 

tobulinimas ir 

įdiegimas“, Alytaus 

profesinio rengimo 

centras – 

„Nuteistųjų 

psichologinis 

konsultavimas, 

profesinis mokymas 

ir darbinių įgūdžių 

ugdymas, siekiant 

palengvinti socialinę 

integraciją“. 

2.3.3.2 

Ilgalaikių 

bedarbių bei 

specialistų 

rengimas 

pagal darbo 

rinkos 

poreikius 

2010-2020 
 

11.144 676 
Parengtų 

ilgalaikių 

bedarbių bei 

specialistų 

skaičius 

x 61 x 

1 projektas baigtas - 

Alytaus profesinio 

rengimo centras iš 

ilgalaikių bedarbių 

tarpo parengė 61 

specialistą 

baigti 

9.064 676 

2.080 0 

0 0 

0 0 

2.3.3.3 

Darbo vietų, 

atsižvelgiant į 

darbo rinkos 

poreikius, 

steigimo 

rėmimas 

2010-2020 
 

6.965 877 

Naujai 

sukurtų darbo 

vietų skaičius 

350 44 13% 

3 projektai - Alytaus 

teritorinė darbo 

birža iš užimtumo 

fondo lėšų 2011 m. 

pagal vietinių 

užimtumo iniciatyvų 

projektus finansavo 

44 darbo vietų 

įkūrimą. 

5.925 746 

1.040 131 

0 0 

0 0 



 
Pavadinimas 

Įvykdymo 

terminas(prad

žia ir pabaiga) 

Faktinio 

įvykdymo 

data 

Planuotas 

finansavimas 

Viso/ES/VB/S

B/Kiti šaltiniai 

tūst.Lt 

Skirtas 

finansavimas, 

Viso/ES/VB/S

B/Kiti šaltiniai,  

tūst.Lt 

Vertinimo 

kriterijus 

Planin

ė 

reikšm

ė 

Faktinė 

reikšmė 

Įvertinima

s** 

Komentarai ir 

paaiškinimai 

2.4 

tikslas. 

Plėtoti 

kultūros ir 

sporto 

infrastruktūrą 

ir paslaugas 

2010-2020 
 

260.165 52.896 Įgyvendintų 

projektų, 

kuriais 

modernizuoti

, rekonstruoti 

kultūros ir 

sporto 

infrastruktūro

s objektai, 

skaičius. 

50 
   

87.519 30.022 

72.538 17.364 

99.908 5.460 

0 51 

Uždavin

ys: 

2.4.1. 

Plėtoti ir 

modernizuoti 

sporto 

infrastruktūrą 

ir didinti jo 

patrauklumą 

2010-2020 
 

178.283 46.835 

Sporto 

varžybų ir 

sveikatingum

o renginių 

dalyvių 

skaičius 1000 

gyventojų, 

asm. 

500 592 118% 

 
53.169 24.534 Atnaujintos, 

naujai 

įrengtos 

viešosios 

infrastruktūro

s, skirtos 

fiziniam 

aktyvumui 

skaičius, vnt. 

50 2 4% 

44.734 17.310 

80.380 4.992 

0 0 

2.4.1.2 

Regiono 

stadionų 

įrengimas ir 

2010-2020 
 

31.643 17.464 

Įrengtų ir 

rekonstruotų 

stadionų 

5 x x 
1 projektas 

įgyvendinams 



rekonstrukcija 

bei aplinkinių 

teritorijų 

sutvarkymas 

skaičius, 

vietų skaičius 

4.410 14.844 Įrengtuose ir 

rekonstruotuo

se 

stadionuose 

vietų skaičius 

x x x 
8.670 1.310 

18.563 1.310 

0 0 

2.4.1.3 

Regiono 

daugiafunkcių 

sporto ir 

pramogų 

kompleksų 

bei centrų 

įrengimas, 

modernizavim

as ir 

išplėtimas 

2010-2020 
 

55.579 29.372 Įrengtų ir 

modernizuotų 

daugiafunkci

ų sporto ir 

pramogų 

kompleksų 

bei centrų 

skaičius/ 

vietų skaičius 

x 

1 

objektas, 

5000 

vietų 

x 

1 projektas baigtas - 

Alytuje 

rekonstruotas 

Daugiafunkcinis 

pramogų ir sporto 

kompleksas 

3.100 9.690 

35.919 16.000 

16.560 3.682 

0 0 

Uždavin

ys: 

2.4.2. 

Didinti 

etnokultūros 

patrauklumą 

ir stiprinti 

kultūros 

potencialą 

2010-2020 
 

56.494 636 

Mėgėjų meno 

kolektyvų 

dalyvių 

skaičius 1000 

gyventojų 

40 19,5 49% 

 13.315 403 Paremtų 

etnokultūros 

renginių ir 

kitų projektų 

skaičius, vnt. 

100 x x 
25.641 54 

17.538 128 

0 51 

2.4.2.3 

Etnokultūrą 

puoselėjančių 

ir 

populiarinanči

ų projektų 

įgyvendinima

s bei renginių 

organizavimas 

2010-2020 
 

676 606 Įgyvendintų 

Etnokultūrą 

puoselėjančių 

ir 

populiarinanč

ių projektų ir 

renginių 

skaičius 

x 

2 

projektai, 

187 

renginiai 

x 

2 baigti projektai - 

Alytaus ir Varėnos 

rajonų savivaldybės 

organizavo apie 200 

renginių 

524 403 

0 34 

152 118 

0 51 

2.4.2.4 Profesionalau 2010-2020 
 

4.121 30 Įgyvendintų x 1 x 1 baigtas projektas - 



s ir mėgėjų 

meno sklaida, 

tarptautinių 

kultūrinių 

ryšių 

plėtojimas 

1.106 0 profesionalau

s ir mėgėjų 

meno 

sklaidos 

priemonių 

skaičius 

Organizuotas 

antrasis Dalios 

Tamulevičiūtės 

vardo profesionalių 

teatrų festivalis 

Varėnoje 

0 20 

3.015 10 

0 0 

Uždavin

ys: 

2.4.3. 

Saugoti, 

puoselėti ir 

visuomenės 

poreikiams 

pritaikyti 

kultūros 

vertybes 

2010-2020 
 

25.388 5.425 

Atnaujintų 

kultūros 

paveldo 

objektų, vnt. 

18 1 6% 
 

21.035 5.085 

2.163 0 

1.990 340 

0 0 

2.4.3.1 

Regiono 

kultūrinio 

paveldo 

objektų 

pritaikymas 

turizmo ir 

bendruomenių 

reikmėms 

2010-2020 
 

11.263 2.200 Kultūros 

paveldo 

objektų 

pritaikytų 

turizmo ir 

bendruomeni

ų reikmėms 

skaičius 

x 1 x 1 baigtas projektas 

9.480 1.870 

1.243 0 

540 330 

0 0 

2.4.3.4 

„Liškiavos 

XVII a. 

architektūrini

o ansamblio 

atkūrimas, 

rekonstravima

s bei 

pritaikymas 

VšĮ Liškiavos 

kultūros 

centro 

reikmėms“ 

2012 
 

4.315 3.215 

Visuomenės 

poreikiams 

pritaikytų 

architektūrini

ų ansamblių 

skaičius 

x x x 
įgyvendinamas 

projektas 

3.215 3.215 

900 0 

0 0 

0 0 

2.4.3.5 

Informacijos 

apie regiono 

kultūros 

2010-2020 
 

210 10 Sukurta ir 

įgyvendinta 

bendra 

1 x x 
įgyvendinams 

projektas 
180 0 

20 0 



paveldą 

kaupimo ir 

sklaidos 

bendros 

sistemos 

sukūrimas ir 

įgyvendinima

s 

10 10 informacijos 

apie regiono 

kultūros 

paveldą 

kaupimo ir 

sklaidos 

sistema 

0 0 

  
Viso II prioritetas 546.765 117.098 

     

  
ES lėšos 232.721 77.576 

     

  
VB lėšos 142.615 27.977 

     

  
SB lėšos 171.229 11.380 

     

  
Kitos lėšos 0 165 

     

III PRIORITETAS: SAUGI, ŠVARI IR PATOGI GYVENTI APLINKA 

 
Pavadinimas 

Įvykdymo 

terminas(prad

žia ir pabaiga) 

Faktinio 

įvykdymo 

data 

Planuotas 

finansavimas 

Viso/ES/VB/S

B/Kiti šaltiniai 

tūst.Lt 

Skirtas 

finansavimas, 

Viso/ES/VB/S

B/Kiti šaltiniai,  

tūst.Lt 

Vertinimo 

kriterijus 

Planin

ė 

reikšm

ė 

Faktinė 

reikšmė 

Įvertinima

s** 

Komentarai ir 

paaiškinimai 

3.1. 

tikslas. 

Gerinti 

susisiekimo 

infrastruktūrą 

ir 

gyvenamosios 

aplinkos 

būklę 

2010-2020 
 

701.278 215.677 

Vietinės 

reikšmės 

automobilių 

kelių su 

patobulinta 

danga dalis, 

proc. 

25 20 80% 

 

346.862 116.843 Žvyro kelių 

ilgis, vietinės 

reikšmės 

automobilių 

keliuose, km 

2.000 2.550 78% 
178.312 90.627 

157.734 7.487 

7.500 720 

Uždavin

ys: 

Plėtoti 

susisiekimo 
2010-2020 

 
575.440 194.267 

Rekonstruotų

, sutvarkytų 
75 x x 

 



3.1.1. infrastruktūrą gatvių, kelių, 

tiltų dalis, 

proc. 

299.973 99.167 Modernizuot

ų ir naujai 

įdiegtų eismo 

saugumo ir 

eismo 

reguliavimo 

priemonių 

skaičius, vnt. 

200 4 2% 

174.552 89.154 

90.045 5.226 

0 720 

3.1.1.1 

Regiono 

miestų, 

miestelių ir 

kaimų gatvių 

rekonstrukcija

, naujų gatvių 

tiesimas, 

sankryžų 

modernizavim

as 

2010-2020 
 

259.280 58.961 

Rekonstruotų 

ir naujai 

įrengtų 

gatvių  ilgis 

km, įrengtų 

arba 

modernizuotų 

sankryžų 

skaičius 

x 

65 km., 4 

sankryžo

s 

x 

8 projektai baigti -

Alytaus mieste 

nutiestas ir 

rekonstruotas kelias 

iki naujo tilto 

(Atnaujinta 15172 

kv.m. gatvių 

asfaltbetonio 

dangos, įrengta 0,5 

km. naujų gatvių), 

sujungtos  Žuvinto 

ir Likiškėlių gatvės 

(0,8 km., gatvės 

apšvietimo tinklų 

įrengimas  28 

atramos, kabelinės 

linijos ilgis - 1,558 

km., šviesoforinės 

sankryžos įrengimas 

- 1 vnt, 0,4 kv oro 

linijos iškėlimas-

125m), Alytaus 

rajono savivaldybė 

išasfaltavo apie 32 

km žvyrkelių bei 

65.068 49.120 

101.502 7.230 

81.860 2.610 

0 0 



gatvių su žvyro ir 

grunto danga, 

rekonstruoti keliai 

Pivašiūnai – 

Eigirdonys (asfalto 

danga padengta 6,22 

km ilgio), Alovė–

Ilgai (19 km.), 

rekonstruotas  2,452 

km ilgio kelias Nr. 

8-3 Meteliai-

Buckūnai Lazdijų 

rajone, 1,4 km 

M.K.Čiurlionio 

gatvės 

Druskininkuose 

3.1.1.2 

Automobilių 

stovėjimo 

aikštelių 

rekonstravima

s, įrengimas ir 

privažiavimų 

sutvarkymas 

2010-2020 
 

1.750 76 Rekonstruotų 

ir įrengtų 

automobilių 

stovėjimo 

aikštelių 

skaičius, 

plotas kv. m 

x 

1 

aikštelė, 

978 m2 

x 

1 baigtas projektas - 

Lazdijuose 

sutvarkyta 978 kv. 

m aikštelės Dzūkų 

g., prie daugiabučių 

gyvenamųjų namų 

300 0 

500 76 

950 0 

0 0 

3.1.1.3 

Regiono  

žvyrkelių bei 

gatvių su 

žvyro ir 

grunto danga 

2010-2020 
 

27.900 20.345 Išasfaltuotų 

žvyrkelių bei 

gatvių su 

žvyro ir 

grunto danga 

ilgis km 

x 7,5 x 

1 baigtas projektas - 

Alytaus mieste 

įrengta 4533 kv.m. 

naujų žvyruotų 

gatvių 

26.415 19.482 

0 213 

1.485 255 

0 396 

3.1.1.4 

Regiono kelių 

su žvyro 

danga 

rekonstrukcija 

2010-2020 
 

180.000 27.900 
Rekonstruotų 

kelių su 

žvyro danga 

ilgis km 

x x x 
3 įgyvendinami 

projektai 

180.000 26.065 

0 271 

0 1.564 

0 0 

3.1.1.5 Tilto per 2010-2020 
 

42.450 45.000 Pastatytas 1 1 100% pastatytas tiltas per 



Nemuną 

statyba 

3.700 4.500 tiltas per 

Nemuną 

Nemuną Alytuje 

38.750 40.500 

0 0 

0 0 

3.1.1.6 

Naujo tilto per 

Nemuno upę 

Druskininkuo

se statybos ir 

privažiavimo 

kelio nuo 

krašto kelio 

Nr. 180 

Druskininkai 

– Leipalingis 

– Seirijai iki 

naujo tilto 

tiesimo darbai 

2011 2011 

27.000 40.114 

Pastatytas 

naujas tiltas 

per Nemuną 

ir nutiestas 

kelio ilgis km 

1 tiltas/ 

2 km. 

1 tiltas/ 2 

km. 
100% 

pastatytas tiltas per 

Nemuną 

Druskininkuose 

0 0 

27.000 39.052 

0 738 

0 324 

3.1.1.7 

Regione 

esančių tiltų 

rekonstrukcija 

2010-2020 
 

2.760 300 

Rekonstruotų 

tiltų skaičius, 

ilgis m 

x 
1 tiltas/ 

18 m. 
x 

1 projekta baigtas - 

Lazdijų rajone 

rekonstruotas 1 

tiltas 18 m tarp 

Niedaus ir Dumblio 

ežerų 

40 0 

500 300 

2.200 0 

0 0 

3.1.1.8 

Eismo 

saugumo ir 

eismo 

reguliavimo 

priemonių 

modernizavim

as ir diegimas 

2010-2020 
 

11.300 11 Modernizuot

ų ir įdiegtų 

eismo 

saugumo ir 

reguliavimo 

priemonių 

skaičius 

x 1 x 

1 projekta baigtas - 

Lazdijuose pastatyti 

pėsčiųjų atitvarai 

prie M. Gustaičio 

gimnazijos (40 m). 

7.000 0 

3.300 11 

1.000 0 

0 0 

3.1.1.11 

Šaligatvių 

dangų 

pagerinimas 

2010-2020 
 

6.000 1.560 
Pagerintos 

šaligatvių 

dangos ilgis 

km 

x x x 
1 projektas 

įgyvendinamas 

3.000 0 

3.000 1.500 

0 60 

0 0 



Uždavin

ys: 

3.1.2. 

Gerinti 

gyvenamosios 

ir viešosios 

bendro 

naudojimo 

aplinkos 

kokybę 

2010-2020 
 

125.838 21.410 Gyvenamosio

s aplinkos ir 

viešosios 

bendro 

naudojimo 

aplinkos 

gerinimo 

projektų 

skaičius, vnt. 

30 6 20% 
 

46.889 17.677 

3.760 1.473 

67.689 2.260 

7.500 0 

3.1.2.1 

Regiono 

miestų, 

miestelių ir 

kaimų viešųjų 

erdvių 

sutvarkymas 

ir pritaikymas 

visuomenės 

poreikiams 

2010-2020 
 

28.296 15.804 Sutvarkytų ir 

pritaikytų 

visuomenės 

poreikiams 

viešųjų 

erdvių 

skaičius, 

plotas ha 

x x x 
2 projektai 

įgyvendimi 

5.741 13.434 

550 1.185 

22.005 1.185 

0 0 

3.1.2.5 

Turistų ir 

visuomenės 

saugumo bei 

bendradarbiav

imo gerinimas 

Lietuvos ir 

Lenkijos 

pasienio 

regione 

2010-2020 
 

3.320 3.000 

Saugumo bei 

bendradarbia

vimo 

gerinimo 

priemonių 

skaičius 

1 1 100% 

4 projektai baigti - 

buvo vykdomi 4 

bendri projektai, 

nupirkti 

priešgaisrinės 

apsaugos tarnybai 

automobiliai, įranga. 

2.606 2.550 

300 0 

414 450 

0 0 

3.1.2.9 

Susirgimų 

prevencijos 

programų 

parengimas ir 

įgyvendinima

s 

2010-2020 
 

800 337 

Parengtos ir 

įgyvendintos 

Susirgimų 

prevencijos 

programos 

x 1 x 

1 projektas baigtas - 

Alytaus rajono 

savivaldybė 

įgyvendino 3 

programas: 

protezavimo 

programa, kitų 

savivaldybės 

remiamų sveikatos 

0 0 

300 288 

500 49 

0 0 



priežiūros paslaugų 

programa 

(tuberkuliozės 

profilaktikai), 

visuomenės 

sveikatos rėmimo 

specialioji 

programa. 

3.1.2.14 

Socialinio ir 

specialaus 

būstų fondų 

plėtra 

2010-2020 
 

15.000 2.269 

Įrengto 

socialinio ir 

specialaus 

būstų fondų 

dydis, butai. 

x 23 x 

3 projektai baigti - 

Alytaus rajone 

įrengti 7 socialiniai 

būstai Meškučių ir 

Vanžadiškių 

kaimuose, 

Druskininkų 

savivaldybėje 

įrengti 6 socialiniai 

būstai Viečiūnuose. 

. 1 projektas 

įgyvendinamas 

0 1.693 

0 0 

7.500 576 

7.500 0 

 
Pavadinimas 

Įvykdymo 

terminas 

(pradžia ir 

pabaiga) 

Faktinio 

įvykdymo 

data 

Planuotas 

finansavimas 

Viso/ES/VB/S

B/Kiti šaltiniai 

tūst.Lt 

Skirtas 

finansavimas, 

Viso/ES/VB/S

B/Kiti šaltiniai,  

tūst.Lt 

Vertinimo 

kriterijus 

Planin

ė 

reikšm

ė 

Faktinė 

reikšmė 

Įvertinima

s** 

Komentarai ir 

paaiškinimai 

3.2. 

tikslas. 

Modernizuoti 

energetikos 

infrastruktūrą 
  

107.738 68.197 
Renovuotų 

daugiabučių 

namų dalis, 

proc 

20 
   

33.493 19.792 

12.605 74 

11.940 479 

49.700 47.852 

Uždavin

ys: 

3.2.1. 

Didinti 

energijos 

vartojimo 

efektyvumą 

2010-2020 
 

23.569 57.534 

Renovuotų 

daugiabučių 

namų dalis, 

proc. 

20 
  

Nėra duomenų už 

2011 metus 



viešojo 

sektoriaus 

pastatuose ir 

daugiabučiuos

e 

gyvenamuosiu

ose namuose 

16.954 14.969 
Šilumos 

energijos 

technologinia

i nuostoliai 

tinkluose, 

proc. 

15 
  

2.075 74 

4.140 479 

400 42.013 

3.2.1.1 

Daugiabučių 

namų 

renovacijos 

skatinimas: 

techninės ir 

finansinės 

paramos 

teikimas 

2010-2020 
 

5.294 1.542 

Renovuotų 

daugiabučių 

namų 

skaičius 

x 1 x 

1 projektas baigtas - 

Alytaus rajone 

rekonstruotas 1  

daugiabutis Simno 

mieste  , 2 projektai 

įgyvendinami 

4.354 1.181 

0 74 

940 194 

0 93 

3.2.1.2 

Viešojo 

sektoriaus 

pastatų 

energetinio 

ūkio 

modernizavim

as ir šildymo 

sistemų 

tvarkymas 

2010-2020 
 

12.000 1.896 Modernizuot

ų viešojo 

sektoriaus 

pastatų 

energetinio 

ūkio ir 

sutvarkytų 

šildymo 

sistemų 

skaičius 

x 4 x 

1 projektas baigtas - 

Lazdijų rajone 

sutvarkytas 4 

darželių energetinis 

ūkis 

8.700 1.611 

2.075 0 

1.225 285 

0 0 

3.2.1.3 

Atsinaujinanči

ų ir vietinių 

energijos 

išteklių 

panaudojimo 

skatinimas ir 

diegimas 

2010-2020 
 

6.275 54.097 Įgyvendintų 

atsinaujinanči

ų ir vietinių 

energijos 

išteklių 

panaudojimo 

projektų 

skaičius 

x x x 
1 projekta 

įgyvendinams 

3.900 12.177 

0 0 

1.975 0 

400 41.920 

Uždavin

ys: 

3.2.2. 

Renovuoti, 

modernizuoti 

ir plėtoti 

2010-2020 
 

84.169 10.663 Atsinaujinanč

ių energijos 

išteklių dalis 

20 x x 
 

16.539 4.823 

10.530 0 



energetikos 

ūkį 
7.800 0 bendrame 

kuro balanse, 

proc. 
49.300 5.839 

3.2.2.2 

Regiono 

šilumos tinklų 

ir punktų 

rekonstravima

s 

2010-2020 
 

9.400 6.159 Rekonstruotų 

šilumos 

tinklų ir 

punktų, 

katilinių 

skaičius 

x x x 
2 projektai 

įgyvendinami 

0 3.022 

0 0 

0 0 

9.400 3.137 

3.2.2.3 

Elektros 

tinklų 

modernizavim

as ir plėtra 

2010-2020 
 

4.500 4.503 Modernizuot

ų ir naujai 

įrengtų 

elektros 

tinklų ilgis 

km 

x 

rekonstru

ota 1 el. 

pastotė 

x 

projektas baigtas - 

AB Lesto 

rekonstravo Bakšių 

transformatorinę 

pastotę 

2.250 1.801 

0 0 

0 0 

2.250 2.702 

 
Pavadinimas 

Įvykdymo 

terminas 

(pradžia ir 

pabaiga) 

Faktinio 

įvykdymo 

data 

Planuotas 

finansavimas 

Viso/ES/VB/S

B/Kiti šaltiniai 

tūst.Lt 

Skirtas 

finansavimas, 

Viso/ES/VB/S

B/Kiti šaltiniai,  

tūst.Lt 

Vertinimo 

kriterijus 

Planin

ė 

reikšm

ė 

Faktinė 

reikšmė 

Įvertinima

s** 

Komentarai ir 

paaiškinimai 

3.3. 

tikslas. 

Kurti ir 

modernizuoti 

ekoinžinerinę 

infrastruktūrą 

2010-2020 
 

367.219 152.864 Ekoinžinerin

ę 

infrastruktūrą 

kuriančių, 

modernizuoja

nčių projektų 

skaičius, vnt. 

50 5 10% 
 

219.337 124.516 

33.488 13.958 

96.883 5.893 

10.275 8.498 

Uždavin

ys: 

3.3.1. 

Gerinti 

vandens 

telkinių būklę 

ir išvalyti 

užterštas 

teritorijas 

2010-2020 
 

24.412 5.084 

Išvalytų 

tvenkinių ir 

kitų vandens 

telkinių, 

sutvarkytų 

pakrančių 

zonų skaičius 

25 4 16% 

reikia vertinimo 

kriterijų papildyti 

išvalytomis 

teritorijomis nuo 

taršos ir apleistų 

pastatų 
18.116 4.446 Išvalytų 25 5,04 20% 



160 0 tvenkinių ir 

kitų vandens 

telkinių, 

sutvarkytų 

pakrančių 

zonų plotas 

ha 

6.135 638 

0 0 

3.3.1.1 

Didžiosios 

Dailidės ežero 

išvalymas 

2010-2020 
 

5.075 90 Išvalytų 

vandens 

telkinių 

plotas 

Alytaus m. 

sav. 

1,00 x x 
projektas 

įgyvendinamas 

3.325 81 

0 0 

1.750 9 

0 0 

3.3.1.4 
Talokių ežero 

išvalymas 
2011,00 

 

1.237 1.194 Išvalytų 

vandens 

telkinių 

plotas 

Alytaus r. 

sav., ha 

4,42 4,42 x projektas baigtas 

1.051 1.015 

0 0 

186 179 

0 0 

3.3.1.5 

Karloniškės 

ežero 

išvalymas 

2010,00 
 

340 433 Išvalytų 

vandens 

telkinių 

plotas 

Varėnos r. 

sav., ha 

0,62 0,62 1,00 projektas baigtas 

289 368 

0 0 

51 65 

0 0 

3.3.1.6 

Žiežulio ežero 

rytinės dalies 

išvalymas 

2011,00 
 

890 380 Išvalytų 

vandens 

telkinių 

plotas 

Varėnos r. 

sav., ha 

1,00 x x 
projektas 

įgyvendinamas 

729 323 

0 0 

160 57 

0 0 

3.3.1.8 

Kitų regiono 

vandens 

telkinių 

išvalymas ir 

2010-2020 
 

2.100 1.598 Išvalytų 

vandens 

telkinių 

skaičius ir 

x x x 
2 projektai 

įgyvendinami 

1.800 1.405 

0 0 

300 193 



vandens 

būklės 

gerinimas 

0 0 

plotas ha 

3.3.1.13 

Užterštų 

teritorijų 

tvarkymas ir 

praeities 

taršos 

likvidavimas 

2010-2020 
 

4.500 1.389 

Sutvarkytų 

užterštų 

teritorijų 

skaičius ir  jų 

plotas ha 

x 3,00 x 

3 projektai baigti – 

Lazdijų rajone 

išvalyta Būdviečio 

kaime buvusio 

pesticidų sandėlio ir 

jo teritorija, Alytaus 

rajone išvalytos 

teritorijos 

Nemunaičio ir 

Krokialaukio 

seniūnijose, 

Druskininkuose 

išvalyta buvusios 

naftos bazės 

teritorija 

3.825 1.254 

0 0 

675 135 

0 0 

Uždavin

ys: 

3.3.2. 

Renovuoti, 

modernizuoti 

ir plėtoti 

geriamo 

vandens 

tiekimo, 

nuotekų 

šalinimo 

tinklus 

2010-2020 
 

339.469 113.209 

Įrengtų 

(rekonstruotų

) geriamojo 

vandens 

gerinimo 

stočių 

skaičius, vnt. 

5 5 100% 

 
198.386 90.672 

Rekonstruotų 

buitinių 

nuotekų 

valymo 

įrenginių 

skaičius, vnt. 

15 5 33% 

33.328 10.830 Prie 

centralizuotų 

vandens ir 

nuotekų 

tinklų naujai 

85 67 79% 
90.245 5.247 

10.275 6.460 



prisijungusių 

vartotojų 

dalis, proc. 

3.3.2.1 

Geriamo 

vandens 

tiekimo ir 

nuotekų 

šalinimo 

tinklų ir 

siurblinių 

renovavimas, 

modernizavim

as ir plėtra, 

vandens 

gerinimo ir 

geležies 

šalinimo 

sistemų 

įrengimas 

2010-2020 
 

213.646 83.034 

Renovuotų ir 

modernizuotų 

geriamo 

vandens 

tiekimo ir 

nuotekų 

šalinimo 

tinklų ilgis 

km 

x 7,743 x 

6 projektai baigti, 6 

projektai 

įgyvendinami 138.809 67.090 

nuotekų 

šalinimo 

siurblinių 

skaičius 

x 5 x 

25.150 7.066 įrengtų 

vandens 

gerinimo ir 

geležies 

šalinimo 

sistemų 

skaičius 

x 5 x 

42.122 5.146 

7.565 3.732 

3.3.2.3 

Lietaus 

nuotekų tinklų 

renovavimas, 

modernizavim

as ir plėtra 

2010-2020 
 

4.870 101 Renovuotų ir 

modernizuotų 

lietaus 

nuotekų 

tinklų ilgis 

km 

x x x 
2 projektai 

įgyvendinami 

3.500 
 

920 
 

450 101 

0 
 

3.3.2.4 

Alytaus 

miesto 

dumblo 

apdorojimo 

įrenginių 

statyba 

2010-2020 
 

37.880 20.725 

Pastatyti 

dumblo 

apdorojimo 

įrenginiai 

x x x 

1 projektas 

įgyvendinamas, 

pradėtas įgyvendinti 

Druskininkų dumblo 

apdorojimo 

įrenginių statybos 

projektas ir regiono 

0 16.103 

0 1.894 

30.300 0 

345 2.728 



plėtros tarybai 

pateiktas siūlymas 

papildyti priemonių 

sąrašą. 

3.3.2.6 

Nemuno 

aukštupio 

baseino 

investicinės 

programos 

įgyvendinima

s 

2010 2011 

9.756 9.349 

Įgyvendinta 

Nemuno 

aukštupio 

baseino 

investicinė 

programa % 

1,00 1,00 1,00 

2010 m. baigtas 

Alytaus rajono 

etapas Simne, 

2011m. baigtas 

etapas Druskininkų 

savivaldybėje 

2011m. baigtas 

etapas Druskininkų 

savivaldybėje - 

buvo nutiesti 

magistraliniai 

vandentiekio ir 

nuotekų tinklai 

„Dainavos" sodų 

teritorijoje, Neravų 

kaime, Viečiūnų 

seniūnijoje. 

8.256 7.479 

0 1.870 

1.500 0 

0 0 

Uždavin

ys: 

3.3.3. 

Plėtoti atliekų 

tvarkymo 

sistemą 

2010-2020 
 

3.338 34.571 Gyventojų 

dalis, 

rūšiuojanti 

atliekas, 

proc. 

60 25 42% 
 

2.835 29.398 

0 3.128 

503 8 

0 2.037 

3.3.3.1 

Praeities 

taršos 

likvidavimas 

2010-2020 
 

3.203 34.436 Objektų, 

kuriuose 

likviduota 

praeities 

tarša, 

skaičius, / 

plotas ha 

x 

11 

sąvartyn

ų 

x 

1 projektas baigtas - 

AB Alytaus regiono 

atliekų tvarkymo 

centras likvidavo 11 

mažų sąvartynų,  5 

projektai 

įgyvendinami 

2.708 29.271 

0 3.128 

495 0 

0 2.037 

3.3.3.2 
Projekto 

„Lietuvos ir 
2010 2010 

135 135 Įgyvendintų 

tarptautinių 
1,00 1,00 1,00 

projektas baigtas - 

įgyvendino Alytaus 127 127 



Norvegijos 

savivaldos 

asociacijų ir 

savivaldybių 

bendradarbiav

imas diegiant 

regionines 

atliekų 

tvarkymo 

sistemas ir 

tvarkant 

biologiškai 

skaidžias 

atliekas“ 

0 0 projektų 

tvarkant 

atliekas 

projektų 

skaičius 

kolegija 

8 8 

0 0 

 
Pavadinimas 

Įvykdymo 

terminas(prad

žia ir pabaiga) 

Faktinio 

įvykdymo 

data 

Planuotas 

finansavimas 

Viso/ES/VB/S

B/Kiti šaltiniai 

tūst.Lt 

Skirtas 

finansavimas, 

Viso/ES/VB/S

B/Kiti šaltiniai,  

tūst.Lt 

Vertinimo 

kriterijus 

Planin

ė 

reikšm

ė 

Faktinė 

reikšmė 

Įvertinima

s** 

Komentarai ir 

paaiškinimai(infor

macija apie 

priemo-nių ar 

uždavinių neįvyk-

dymą lėmusias 

priežastis, 

informacija apie 

ilgalaikių 

priemonių 

tarpinius 

rezultatus, 

informacija apie 

prieš terminą 

baigtas priemones 

ir kt.) 

3.4. 

tikslas. 

Darniai 

tvarkyti ir 

vystyti 

regiono 

teritoriją 

2010-2020 
 

29.761 4.800 

Savivaldybių, 

turinčių 

galiojančius 

savivaldybių 

teritorijų 

planavimo 

100 100 100% 
 



dokumentus, 

dalis, proc. 

19.003 3.972 Įgyvendintų 

aplinkosaugi

nių projektų 

skaičius, vnt. 

50 
  

200 0 

10.558 829 

0 0 

Uždavin

ys: 

3.4.1. 

Rengti 

bendruosius, 

specialiuosius 

ir detaliuosius 

planavimo 

dokumentus ir 

kaupti 

duomenis 

2010-2020 
 

29.461 4.532 Savivaldybių 

teritorijų ir jų 

dalių (miestų 

ir miestelių) 

atnaujintų 

bendrųjų, 

specialiųjų ir 

kt. planavimo 

dokumentų 

skaičius, vnt. 

20 14 70% 
 

19.003 3.814 

0 0 

10.458 718 

0 0 

3.4.1.1 

Regiono 

savivaldybių 

strateginių 

plėtros planų 

atnaujinimas 

2010-2020 
 

5.830 1.155 Atnaujintų 

regiono 

savivaldybių 

strateginių 

plėtros planų 

skaičius 

x 6,00 x 

6 projektai baigti - 

Alytaus miesto, 

Alytaus, Lazdijų ir 

Varėnos rajonų 

savivaldybėse. 

4.940 982 

0 0 

890 173 

0 0 

3.4.1.2 

Regiono 

miestų, 

miestelių ir 

gyvenviečių 

bendrųjų, 

planų 

rengimas 

2010-2020 
 

13.434 377 
Parengtų 

Regiono 

miestų, 

miestelių ir 

gyvenviečių 

bendrųjų 

planų 

skaičius 

x 1,00 x 

1 projektas baigtas – 

Alytaus miesto 

savivaldybėje 1 

projektas baigtas – 

Alytaus miesto 

savivaldybėje 

patobulintas 

bendrasis planas, 1 

projektas 

įgyvendinams 

7.234 330 

0 0 

6.200 47 

0 0 

3.4.1.3 Regiono 2010-2020 
 

1.147 2.993 Parengtų x 65,00 x 6 projektai baigti - 



savivaldybių 

teritorijų ir jų 

dalių (miestų 

ir miestelių) 

išvystymo 

specialiųjų ir 

detaliųjų 

planų 

parengimas 

829 2.501 regiono 

savivaldybių 

teritorijų ir jų 

dalių (miestų 

ir miestelių) 

išvystymo 

specialiųjų ir 

detaliųjų 

planų 

skaičius 

Alytaus, Lazdijų ir 

Varėnos rajonų 

savivaldybėse.            

8 projektai  

įgyvendinami 

0 0 

318 492 

0 0 

3.4.1.4 

Gyvenviečių, 

kaimų ir 

miestų adresų 

tvarkymas 

2010-2020 
 

9.000 7 Gyvenviečių, 

kaimų ir 

miestų, 

kuriuose 

sutvarkyti 

adresai, 

skaičius 

x 66,00 x 

1 projektas baigtas – 

Alytaus rajone 

sutvarkyti adresai. 

6.000 0 

0 0 

3.000 7 

0 0 

Uždavin

ys: 

3.4.2. 

Plėtoti 

aplinkosaugin

į švietimą 

2010-2020 
 

300 269 

Parengtų 

aplinkosaugi

nio švietimo 

programų 

skaičius, vnt. 

4 3 75% 

 
0 158 Inicijuotų ir 

paremtų 

aplinkosaugi

nių renginių 

ir kitų 

projektų 

skaičius, vnt. 

20 15 75% 

200 0 

100 111 

0 0 

3.4.2.1 

Aplinkosaugi

nių iniciatyvų 

ir projektų 

rėmimas 

2017 
 

250 169 Paremtų 

aplinkosaugi

nių iniciatyvų 

ir projektų 

skaičius 

x 3,00 x 

3 projektai baigti 

Alytaus, Lazdijų ir 

Varėnos rajonuose 

0 158 

200 0 

50 11 

0 0 

3.4.2.2 Aplinkosaugi 2014 
 

50 100 Programų, x 15 x 1 projektas baigtas – 



nio mokymo 

ir švietimo 

programų 

parengimas ir 

įgyvendinima

s 

0 0 asmenų 

dalyvavusių 

jų 

įgyvendinime 

skaičius 

program

ų/ 

Alytaus mieste. 

0 0 

50 100 

0 0 

  
Viso III prioritetas 1.205.996 441.538 

  
ES lėšos 618.695 265.122 

  
VB lėšos 224.605 104.659 

  
SB lėšos 277.115 14.688 

  
Kitos lėšos 67.475 57.070 

      

  
Viso plane 3.402.329 760.431 

  
ES lėšos 2.185.012 459.053 

  
VB lėšos 409.222 153.167 

  
SB lėšos 713.209 41.921 

  
Kitos lėšos 79.630 106.290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLANO POVEIKIS (EFEKTO KRITERIJAI) 

 

Prioritetas Vertinimo kriterijus 
Planinė 

reikšmė 

Faktinė 

reikšmė 
Ekspertinis įvertinimas 

1 Prioritetas. 

 

KONKURENCINGA 

EKONOMIKA 

Bendrasis vidaus produktas 

tenkantis vienam regiono 

gyventojui palyginti su šalies 

vidurkiu,  proc 

90 
 

66,03  

(Ekonomikos nuosmukio sąlygomis, kai privačių materialinių 

investicijų, tiesioginių užsienio investicijų yra sumažėję, Alytaus 

apskrities ekonomikos plėtrai itin didelę įtaką turi gaunama ES 

parama. Gauta ES parama sudarė tiesiogines sąlygas ekonominiam 

aktyvumui augti. Atsižvelgiant į tai, kad ES paramos panaudojimas 

Alytaus apskrityje buvo vienas iš sparčiausių šalyje, buvo 

sudaromos sąlygos steigtis ūkio subjektams. Paslaugų, ir ypač 

statybų sektoriaus veikiančių subjektų skaičiaus pokyčiai didesne 

dalimi priklausė nuo valstybės intervencinės politikos. Bendrasis 

vidaus produktas regione išliko nepakitęs. Bendrąjį vidaus 

produktą kaip ir visoje šalyje taip ir Alytaus apskrityje sąlygojo 

vidaus vartojimas. 

Regione sukurta šalies BVP dalis, 

proc. 
6 3,4 

2 Prioritetas. 

 

KONKURENCINGA 

EKONOMIKA 

Vidutinis metinis registruotų 

bedarbių ir darbingo amžiaus 

gyventojų santykis regione 

palyginti su šalies vidurkiu,  proc.        

100 123,9 

Nors vidutinis metinis registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus 

gyventojų santykis regione per 2011 metus palyginus su 2010 

metais ir sumažėjo nuo 16,9 iki 14,5 (2,4 proc. punktais), tačiau 

santykis su šalies vidurkiu padidėjo. Šalies vidurkį 2011m. viršijo 

beveik 24 proc. ( 2010 m. šalies vidurkį viršijo 17 proc.). Jeigu 

visoje šalyje pastebimas nors ir nežymus, bet padidėjimas 

vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, tai Alytaus apskrityje, 

palyginus su 2010 m., 2011 m. jis sumažėjo beveik 2 proc. taip dar 

padidėjo atotrūkis nuo šalies vidurkio. 

Vidutinės disponuojamosios 

pajamos vienam regiono namų 

ūkio nariui per mėnesį palyginti su 

šalies vidurkiu, proc. 

95 81,6 

Prioritetas 3                                                                                  

SAUGI, ŠVARI IR PATOGI 

GYVENTI APLINKA 

Šiukšles rūšiuojančių asmenų dalis, 

proc.  
60 25 

2011 m. Alytaus regiono gyventojų įpročiai tvarkant atliekas 

lyginant su 2010 m. keitėsi nežymiai tačiau į gerąją pusę. Lyginant 

su 2010 m., į Alytaus regioninį sąvartyną atgabentų atliekų kiekis 

sumažėjo daugiau kaip 1 tūkstančiu tonų, daugiau jų buvo 

išrūšiuota ir perdirbta. Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos 

buvo prieinamos 95% - 100% regiono gyventojų. 

Išleista nepakankamai išvalytų 

nuotekų,  tūkst. kūb. M. 
0 9,6 

Išmestų teršalų kiekis tenkantis 1 

kvadratiniam kilometrui, kg . 
0 244 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

REKOMENDACIJOS DĖL PLANO ĮGYVENDINIMO IR TOBULINIMO 

 

Siekiant efektyvesnio plano įgyvendinimo, siūloma: 

1. Atsižvelgiant į tai, kad naikinama atsakinga institucija VšĮ „ Kurortologijos tyrimų centras“, išbraukti Priemonę 1.1.3.1. ,,Kurortologijos tyrimų centro plėtra“ 

ir 1.1.3.2. Priemonę „Kurorto paslaugų klasterio sukūrimas“. 

2.Vadovaujantis vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1V - 706 patvirtinta naujos redakcijos regionų plėtros planų rengimo metodika ir  

siekiant geriau pasirengti naujajam 2014 - 2020 metų finansiniam laikotarpiui, atnaujinti Alytaus regiono plėtros planą. 

3. Papildyti Alytaus regiono plėtros planą alternatyviosios energetikos Alytaus apskrityje vystymo priemonėmis 

. 
 


