
ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL AL YTAUS REGIONO REZERVINIŲ PROJEKTŲ SĄRAŠO PAGAL PRIEMONĘ
"PRIELAIDŲ SPARTESNEI ŪKINĖS VEIKLOS DIVERSIFIKACIJAI KAIMO

VIETOVĖSE SUDARYMAS" KEITIMO

2011 m. rugsėjo 20 d. Nr.51/6S-32
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; 2009, Nr. 22-853;
2010, Nr. 69-3446: 2011, Nr. 105-4943) 6 ir 8 punktais,

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

Pakeisti Alytaus regiono rezervinių 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 VP3-1.2-
VRM-01-R "Prielaidų spartesnei ūkinės veiklosdiversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas" sąrašą
Nr.11 2007-2013 metų laikotarpiui, patvi i ą Alytaus regiono plėtros tarybos 2009 m. lapkričio 20
d. sprendimu Nr. (10.18) 10R-1(pride ma).

Pirmininkas Elvinas Jankevičius

Parengė:
Vidas Raštikis ~
2011-09-13 ~

Regioninės plėtros departamento
prie VR.J.VI Alytau apskrities
skyriau .



PATVIRTINTA
Alytaus regiono plėtros tarybos
2009 m. lapkričio 20 d
Sprendimu Nr.(10.18) -10R-l
(Alytaus regiono plėtros tarybos
2011 m. rugsėjo 20 d.
sprendimu Nr. 51/6S-32 atlikta redakcija)

Alytaus regiono rezervinių projektų 2007-2013 metų laikotarpiui
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 VP3-1.2- VRM-OI-R "Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas"

s rašas NR.ll

Kompleksinė
Krokialaukio
miestelio
plėtra

Alytaus
rajono
savivaldybės
administracija
pateikta
2009-11-05

Pagrindinis tikslas -
sudaryti sąlygas diversifikuoti kaimo gyventojų
veiklą ir gerinti bendruomeninę infrastruktūrą.
Siektini rezultatai:
- kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose
sutvarkyta viešoji aplinka projektų skaičius - 1;
-kaimo integruotos bendruomeninės ir
viešosios infTastruktūros, susijusios su verslo 1.314588,24 1.117.400,00
sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros
projektų skaičius - 1;
-parengtas 1 techninis projektas.
- atlikti rekonstrukcijos darbai ( 1 lauko laiptų
remontas, panduso įrengimas 9,5 x 1,5, įėjimo
stogelių remontas, stogo dangos apšildant stogą
keitimas, šilumos modulinių punktų įrengimas

98.594,12 98.594,12 0,00 2010- 07 15 2010-06-08



(2 vnt.), šildymo sistemos su vamzdynais
įrengimas, kultūros namų administracinių
patalpų remontas, langų ir durų keitimas,
jaunimo centro patalpų remontas, langų ir durų
keitimas, rūsio pritaikymas socialinėms
reikmėms, vidaus inžinerinių tinklų keitimas,
sanitarinių mazgų remontas, atlikta I poilsio ir
laisvalaikio erdvės rekonstrukcija);
-sutvarkyti šaligatviai, gatvės bei automobilių
stovėjimo aikštelės prie kultūros namų, -
išasfaltuota I km gatvės.

Pagrindinis tikslas -
pagerinti gyvenimo aplinką ir kokybę
Marcinkonių kaime, įgyvendinant priemones,
skirtas bendruomenės infrastruktūros plėtrai.
Siektini rezultatai:

Marcinkonių -kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose

kaimo Varėnos sutvarkyta viešoji aplinka, projektų skaičius -

viešosios rajono l', 1.230.488,00 1.045.914,80 92.286,60 92.286,60 0,00 2012- 09 24 2012-07-01
infrastruktūro savivaldybės -kaimo integruotos bendruomeninės ir

s plėtra
administracija viešosios infrastruktūros, susijusios su verslo

2 2009-11-05 sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros
projektų skaičius - 1;
-rekonstruota Kastinio gatvė;
-rekonstruotas sporto aikštynas;
-įrengtas šaligatvis Miškininkų g.;
-suremontuotos bibliotekos patalpos.



,.,
.J.

"Metelių
kaimo
viešosios
inrrastruktūro
s plėtra"

Lazdijų rajono
savivaldybės
administracij a
2011-07-29

Pagrindinis tikslas -
sudaryti sąlygas diversifikuoti Metelių kaimo
gyventojų veiklą ir gerinti bendruomeninę
inrrastruktūrą, rekonstruojant nebenaudojamą
Metelių pradinės mokyklos pastatą ir įkuriant
jame Piligrimų centrą bei sutvarkant aplinkinę
teritoriją (atnaujinant joje viešąją poilsio ir
sporto infrastruktūrą, taip pat įrengiant dvi
automobilių parkavimo aikšteles, apšvietimą,
pėsčiųjų takus).
Siektini rezultatai:
Rekonstruotas Metelių pradinės mokyklos
pastatas (I 739 m2).
Įsigyti baldai, įrengimai ir įrengtos
apgyvendinimo, maitinimo, užsiėmimų,
administracinės, pagalbinės patalpos, skirtos
vaikų ir jaunimo stovykloms, įvairiems
renginiams organizuoti, taip pat pavieniams
piligrimams/religiniams turistams bei jų
grupėms aptarnauti.
Įrengta universali sporto aikštelė.
Sutvarkytas apleistas dekoratyvinis baseinas.
Apželdinta teritorija.
Įrengtos dvi automobilių stovėjimo aikštelės
(su išlaipinimo vieta fizinę negalią turintiems
žmonėms).
Sutvarkyti teritorijoje esami praėjimai ir
priėjimai, įrengti pėsčiųjų takeliai.
Įrengtas apšvietimas.

5.231.539,18 4.371.022,94 354.407,27 0,00 506.108,97 2012-09 36 2012.09.01

Pirmininkas

Parengė:
Vidas Raštikis (J;22011-09-15 --

Elvinas Jankevičius
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