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Alytus

Vadovaudamasi Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 352 (Žin., 2008, Nr.48-1778, Žin., 2009, Nr. 22-
853, 2010, Nr.69-3446, Žin., 2011, Nr. 105-4943) 8.1 punktu bei siekdama užtikrinti efektyvų
Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimą,

Alytaus regiono plėtros taryba n u spr e n d ž i a:

1. Keisti Alytaus regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos
skatinimo veiksmų programos I prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai įgyvendinimo priemonę VP3-1.3-ŪM-05-R "Viešosios
turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose" 2007-2013 m. laikotarpio sąrašą Nr.ll,
patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2009 m. rugsėjo 14 d. sprendimu Nr. (10.18)-8R-4,
įrašant Alytaus miesto savivaldybės administracijos projektą "Dviračių - pėsčiųjų takų išplėtimas
Alytaus mieste, Santrumpa - "Dviračių - pėsčiųjų takų išplėtimas" (sąrašas pridedamas).

2. Siūlyti Alytaus regiono projektų 2007-2013 metų laikotarpiui sudarytame sąraše
Nr'!l pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos I prioriteto "Vietinė ir
urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
įgyvendinimo priemonę VP3-1.3-ŪM-05-R "Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra
regionuose" esančius projektus finansuoti iš ES fondų ir Lietuvos espublikos valstybės biudžeto
lėšų.
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PATVIRTINTA

Alytaus regiono plėtros tarybos

2009 m. rugsėjo 14 d.

sprendimu Nr.(1O.18)-8R-4
(Alytaus regiono plėtros tarybos 2010 m. birželio 3 d. sprendimu
Nr. ( IO.18)- 4R-5 atlikta redakcij a,
Alytaus regiono plėtros tarybos 2011 m. sausio 25 d. sprendimu
Nr.(8.1. 7-49/6)- IR-14 atlikta redakcija,
Alytaus regiono plėtros tarybos 2011 m. birželio 20 d. sprendimu
Nr51/6S-6 atlikta redakcija,
Alytaus regiono plėtros tarybos 2011 m. rugsėjo 20 d. sprendimu
Nr51/6S-24 atlikta redakcija)

Alytaus regiono projektų,
finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos

1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai "
įgyvendinimo priemonę VP3-1.3-ŪM-05-R-11 "Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose" sąrašas Nr. 11

2007-2013 m. laikotarpiui

Viešosios turizmo
infrastruktūros plėtra

Lazdijų rajono
savivaldybėje

Lazdijų rajono
savivaldybės

administracij a
pateikta

2009-04-17

Projekto tikslas-
skatinti viešosios turizmo infrastruktūros plėtrą
Lazdijų rajono savivaldybės teritorijose,
patraukliausiose turistiniu požiūriu.
Siektini rezultatai:
1. Parengta techninė dokumentacija.
2. Įrengti viešieji paplūdimiai (2 vnt.): Lazdijų
mieste prie Baltajo ežero ir Metelių gyvenvietėje
prie Metelio ežero:
- įrengti viešieji paplūdimiai ir sutvarkytos
viešosios rekreacinės zonos, pastatyta 4
persirengimo kabinos, 2 lauko tualetai, 16
suoliukų ir 4 stalai, 2 informaciniai stendai, 3
rodyklės, 10 šiukšliadėžių, 2 dviračių stovai,
irengiami 2 lieptai, 2 vaikų žaidimo aikštelės su
žaidimo irenginiais.
3. Įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai 2,58 krn
ilgio:
3.1. nuo Lazdijų miesto parko iki viešojo

1.647.058,82 1.400.000,00 247.058,82 0,00 0,00 2010 /03 19 2010/03/31
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Rekreacinės
teritorijos įrengimas

Pivašiūnuose

Alytaus rąjono
savivaldybės

administracija
pateikta

2009-03-04

paplūdimio prie Baltajo ežero Lazdijų mieste:
- įrengtas 1,4 km pėsčiųjų ir dviračių takas su
10 informacinių nuorodų, 2 stendais, 10
suoliukų šalia tako ir 10 šiukšliadėžių;
3.2. Lazdijuose nuo Turistų g. ties šaltinėliu
Baltajo ežero pakrante iki dviračių tako,
vedančio nuo miesto parko iki viešojo miesto
paplūdimio prie Baltajo ežero:
- įrengtas 500 m pėsčiųjų ir dviračių takas su 4
informacinėmis nuorodomis, 1 stendu, 4
suoliukais šalia tako ir 4 šiukšliadėžėmis;
3.3. Veisiejų mieste nuo esamo dviračių -
pėsčiųjų tako pradžios, esančios Kapčiamiesčio
pI. g., iki kūdros, esančios Kalvelių k.:
- įrengtas 680 m pėsčiųjų ir dviračių takas su 3
informacinėmis nuorodomis, 1 stendu, 4
suoliukais šalia tako ir 4 šiukšliadėžėmis.
Projekto tikslas-
sukurti viešąją turizmo infrastruktūrą Pivašiūnų
miestelyje, pritaikytą turistams, maldininkams,
kurie kasmet atvyksta aplankyti medinės
klasicistinės Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos
Ėmimo į dangų bažnyčios.
Siektini rezultatai:
1. Įrengti viešąją turizmo infrastruktūrą:
Sutvarkyti pakrantės zoną:
1. paplūdimio įrengimas (žemės darbai, smėlio
užpylimas);
2. vandentiekio ir kanalizacijos tinklų įrengimas;
3. elektros tinklų ir įvado įrengimas;
4. 50 vietų stovėjimo aikštelės ir naftos
gaudyklės įrengimas:
Įrengti poilsio viešąją infrastruktūrą.
1. tinklinio aikštelės įrengimas, I vnt.;
2. vaikų žaidimo aikštelės įrengimas, 1 vnt.;
3. įrengti persirengimo kabinas, 2 vnt.;
suoliukus 4 vnt.; šiukšliadėžes 4 vnt.; 20 vietų 4.
dviračių stovą; plūdurai išskirti paplūdimį
vaikams, 1 komplektas;
4. įsigyti gelbėjimo ir medicinos įranga, 6 vnt.:
Informuoti visuomenę apie vykdomą projektą ir
tuo skleisti informaciją apie projekto
pasiekimus, naujas poilsio galimybes plačiai
visuomenei, skatinant didesnių turistų srautų
pritraukimą lr didesnį turizmo paslaugų
koncentravimas
1. 2 pranešimus visuomenės informavimo
priemonėse;
2. 1 informacinis stendas;
3. 6 paplūdimio ženklai; 2 kelio ženklai;
4. Išleisti ir išplatinti informacinius turistinius
lankstinukus.

726.559,80 6 I 7.575,83 108.983,97 0,00 0,00 2009/07 12 2009/07/08



I
I t"agrmdmis tikslas -

sukurti aktyvaus ir sportinio turizmo
infrastruktūrą prie Daugų irklavimo bazės
Siektini rezultatai:
1. Įrengti rekreacinę teritoriją, pritaikant viešojo
turizmo poreikiams:
Sutvarkyti pakrantės zoną:
1. pliažo įrengimas, 37,87 metro.
2. vandentiekio ir kanalizacijos tinklų įrengimas;
3. teritorijos apšvietimas.
Įrengti poilsio viešąją infrastruktūrą:
1. įrengti persirengimo kabinas, 2 vnt.;
suoliukus 4 vnt.; šiukšliadėžes 4 vnt.; 20 vietų
dviračių stovą; plūdurai išskirti paplūdimį

Alytaus rajono vaikams, 1 komplektas;
Rekreacinės

savivaldybės 2. 29 vietų mašinų stovėjimo aikštelę;
3 teritorijos įrengimas

administracij a 3. krepšinio aikštelę, vaikų žaidimo aikštelę;
Dauguose

pateikta Informuoti visuomenę apie vykdomą projektą ir

2009-03-04 tuo skleisti informaciją apie projekto
pasiekimus, naujas poilsio galimybes plačiai
visuomenei, skatinant didesnių turistų srautų 920.499,00 782.424,15 138.074,85 0,00 0,00 2009111 12 2009112/0 Ipritraukimą lr didesnį turizmo paslaugų
koncentravimą:
1. 2 pranešimus visuomenės informavimo
priemonėse;
2. 1 informacinis stendas;
3. 6 paplūdimio ženklai; 2 kelio ženklai;
Projekto tikslas -
išplėsti poilsio ir pažintinio (ekologinio) turizmo
infrastruktūrą Varėnos mieste, įrengiant pėsčiųjų
ir dviračių taką prie Varėnos I-ojo tvenkinio ir
integruojantjį į nacionalines turizmo trasas.
Siektini rezultatai:

Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai:
Poilsio ir turizmo

Varėnos rajono 1.įrengtas 2 km ilgio pažintinis pėsčiųjų lr
infrastruktūros plėtra

savivaldybės dviračių takas;
prie Varėnos I-ojo 2·įrengtos 3 poilsio aikštelės su 3 pavėsinėmis;4

tvenkinio administracija
3.pastatyti 5 stendai su schemomis;pateikta

2009-03-04 4·įrengtos 3 vaikų žaidimų aikštelės; 1.173.872,00 997.791,20 176.080,80 0,00 0,00 2009112 18 2010/091015·įrengta 20 medinių suoliukų ir 5 mediniai
stalai; 6.sukurtos 2 sezoninės darbo vietos.

Druskininkų Projekto tikslas -

savivaldybės Vystyti Druskininkų miesto viešojo turizmo
"Vijūnėlės parko administracija infrastruktūrą.

5
atnaujinimas" pateikta Siektini rezultatai: 1.647.059,00 1.400.000,00 247.059,00 0,00 0,00 2009/10 24 2010105101

2009-03-04 1. Įgyvendintas projektas - 1.
2. Sukurti nauji ar sutvarkyti esami turi stų
traukos objektai - 1.
Projekto tikslas - išplėsti ir tobulinti viešąją
turizmo infrastruktūrą, orientuotą į tikslingą
Varėnos krašto gamtos ir kraštovaizdžio
pažinimą, įrengiant Žiežulio dviračių ir pėsčiųjų
taką bei kuriant palankesnes aktyvaus poilsio



I sąlygas atvykstantiems turistams ir vietos
gyventojams.

I
Siektini rezultatai:
- nutiestas apie 1,6 km ilgio pėsčiųjų takas;
- sutvarkyta tako prieigų aplinka (želdinių,
upelio, kertančio taką, tvarkymo darbai ir kt.)
pagal projekto "Žiežulio tako poilsio ir turizmo
infrastruktūros plėtra" idėjos parinkimo ir
igyvendinimo paslaugų pirkimo projekto

Varėnos rajono konkursą (viešasis pirkimas) laimėjusį projektą;
Žiežulio tako poilsio savivaldybės - įrengtos pramogų ir apžvalginės aikštelės

6 ir turizmo administracija (pavėsinės, informaciniai stendai, suolai, stalai, 473.186,82 402.208,80 70.978,02 0,00 0,00 201I/07 24 201I/ll/Olinfrastruktūros plėtra 2009-11-05 įrenginiai vaikams, dviračių stovai, šiukšlių
dėžės ir kt.) - 3 vnt.;
- įrengtos poilsio zonos (stalai, suoliukai,
dviračių stovai, šiukšlių dėžės ir kt.) - 3 vnt.;
- įrengtas viešasis tualetas - I vnt.;
- įrengtas tako ženklinim~s (tako pradžios ir
pabaigos) pagal projekto "Ziežulio tako poilsio
ir turizmo infrastruktūros plėtra" idėjos
parinkimo ir igyvendinimo paslaugų pirkimo
projekto konkursą (viešasis pirkimas) laimėjusį
projektą;

I- įrengtos sezoninio maitinimo teikimo vietos
(meninis apipavidalinimas pagal projekto
"Žiežulio tako poilsio ir turizmo infrastruktūros
plėtra" idėjos parinkimo ir igyvendinimo
paslaugų pirkimo projekto konkursą (viešasis
pirkimas) laimėjusį projektą) - 2 vnt.;
- įrengtas lieptas- prieplauka - I vnt.;
- pastatytos persirengimo kabinos - 2 vnt.;
- kiti darbai pagal projekto "Žiežulio tako
poilsio ir turizmo infrastruktūros plėtra" idėjos
parinkimo lr igyvendinimo paslaugų pirkimo
projekto konkursą (viešasis pirkimas) laimėjusį
projektą·

I
produkto rodikliai:
1.1. projektai- I vnt.;
1.2. sukurti nauji arba sutvarkyti esami turistų
traukos objektai- I vnt.
1.3 igyvendintos rinkodaros priemonės-l vnt.
rezultato rodikliai:
2.1.pritraukta turistų per 2 metus po projekto
igyvendinimo-l000 vnt.
2.2.sukurta naujų darbo vietų (sezoninių) - I
vnt.;

"Dviračių - tikslas gerinti v turizmo- vlesąją
pėsčiųjų takų Alytaus miesto infrastruktūrą Alytuje, plėsti miesto

7. išplėtimas savivaldybės viešąsias erdves, sutvarkyti rekreacines
1.647000,00 1.399 950,00 247.050,00 0,00 0,00 2011/091

24 2012/051Alytaus mieste, administracij a lr aktyvaus poilsio zonas, gerinti OI 30Santrumpa - 2011-07-12 gyvemmo kokybę lr aplinką, plėtoti
"Dviračių - pėsčiųjų ir dviračių takų tinklą.



pėsčiųjų takų
išplėtimas"

Siektini rezultatai:
Siektini rezultatai:

• Nutiestas dviračių-pėsčiųjų
takas, apie 1,3 km;

• Įrengtos poilsio aikštelės.
Projektiniu pasiūlymu teikiamo
projekto "Pėsčiųjų-dviračių tako
plėtra" rezultatai padės pasiekti
Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos priemonės "Viešosios
turizmo infrastruktūros ir paslaugų
plėtra regionuose" įgyvendinimo
rezultatą ir produkto stebėsenos
rodiklius.

Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininkas

MParengė (~ / i~./)
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Elvinas Jankevičius
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