
ALYTAUSREGIONOPLĖTROSTARYBA

SPRENDIMAS
DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠO TIKSLINIMO

PAGAL PRIEMONĘ "SOCIALINIO BŪSTO PLĖTRA IR JO KOKYBĖS GERINIMAS"

2011 m. rugsėjo 20 d. Nr.51/6S-31

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. nutarimu Nr. 352 (Žin., 2008, Nr.48-1778, Žin.,2010, Nr.69-
3446, Žin., 2011, Nr. 105-4943) 9 punktu bei siekdama užtikrinti efektyvų Europos Sąjungos fondų
lėšų panaudojimą,

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

1. Tikslinti 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 VP3-1.1-VRM-04-R
"Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas" sąrašą Nr. 11, 2007-2010 metų laikotarpiui
patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2009 m. rugsėjo 14 d. sprendimu Nr. (10.18)-8R-4
(sąrašas pridedamas).
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PATVIRTINTA
Alytaus regiono plėtros tarybos
2009 m. rugsėjo 14 d.
sprendimo Nr.(lO.l8)-8R-4
(Alytaus regiono plėtros tarybos 2011 m.
sausio 25 d. sprendimu Nr.(8.1.7-49/6)-IR-8
atlikta redakcija,
Alytaus regiono plėtros tarybos 2011 m.
rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. 51/6S-31
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 VP3-1.1-VRM-04-R "Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas", sąrašas Nr.lt 2007-2010 metų laikotarpiui

2

"Negyvenamųjų
patalpų

Leipalingyje
pritaikymas
socialiniam

būstui"

Druskininkų
savivaldybės
administracij a
2009-06-12

Druskininkų

Proiekto tikslas
-didinti Druskininkų savivaldybės
socialinio būsto fondą, kuris būtų
nuomojamas nepasiturintiems
asmenims (šeimoms), turinčioms teisę į
socialinį būstą
Siektini rezultatai:
-Rekonstravus negyvenamąsias patalpas
Melioratorių g.6, Leipalingyje, (bendras
plotas - ] 109,92 kv.m.) bus įrengtos
patalpos socialiniam būstui Druskininkų
savivaldybėje;
-įrengta mažiausiai 14 butų socialiniam
būstui,
mažiausiai 28 asmenys aprūpinti socialiniu
būstu.
Proiekto tikslas
- agerinti Druskininkų savivaldybės
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"Negyvenamųjų
patalpų

Viečiūnuose
pritaikymas
socialiniam

būstui"

Socialinio būsto
plėtra Lazdijų

rajono
savivaldybėje

savivaldybės
administracij a

2009-06-12

Lazdijų
rajono

savivaldybės
administracij a
2009-06-12

socialinio būsto fondą, kuris bus
nuomojamas nepasiturintiems
asmenims (šeimoms), turintiems teisę į
socialinį būstą.
Siektini rezultatai:
- Rekonstravus negyvenamąsias
patalpas Viečiūnuose, Verpėjų g. 17-2,
Jaunystės g. 1-2 (bendras plotas-
374,75 kv.m.) bus įrengtos patalpos
socialiniam būstui Druskininkų
savivaldybėje;
- įrengti 6 butai socialiniam būstui;
-mažiausiai 12 asmenų aprūpinti
socialiniu būstu.
Proiekto tikslas -
Padidinti socialinio būsto fondą
Siektini rezultatai:
Padidinti savivaldybės socialinio būsto
fondą tai yra įrengti ""10 būstų, kurie
bus nuomojami asmenims ir šeimoms
turintiems teisę į savivaldybės socialinį
būst .

1.434.148,24 1.219.026,00 215.122,24 0,00 0,00 2010/07/10 18 2010/04/10
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