
ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL ALYTAUS REGIONO 2010-2010 METŲ PLĖTROS PLANO PRIEMONIŲ

PATIKSLINIMO

2011 m. lapkričio 3 d. Nr.51/6S-3f
Lazdij ai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1987;
2002, Nr. 123-5558; 2004, Nr. 116-4324, 2007, Nr.61-2339; 2010, Nr. 48-2285) 13 straipsnio 7
dalimi,

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

Patikslinti Alytaus 2010-2020 metų regiono plėtros plano, patvirtinto Alytaus regiono
plėtros tarybos 2010 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. (10.18)-4R-l, regiono plėtros priemonių planą
(pridedama):

1. I prioriteto "Konkurencinga ekonomika" 1.2. tikslo "Plėtoti savitą turizmo ir
rekreacijos sistemą" 1.2.1 uždavinio "Plėtoti viešąją turizmo infrastruktūrą ir rekreacines teritorijas"
priemonės "Kempingų infrastruktūros įrengimas" stulpelį "Atsakinga institucija" papildyti žodžiais
"Varėnos r. sav. administracija", lėšų poreikis, tūkst. Lt - 6.950; Priemonės finansavimo šaltiniai,
tūkst. Lt - savivaldybės lėšos 1.042,5, ES fondai, kita užsienio valstybių parama - 5.907,5.

2. II prioriteto "Darni bendruomenė" 2.3. tikslo "Didinti gebėjimus prisitaikyti prie darbo
rinkos pokyčių" 2.3.2 uždavinio "Didinti valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų, įmonių
darbuotojų gebėjimus" priemonės "Administracijos tarnautojų administracinių gebėjimų
stiprinimas" pavadinimą išdėstyti nauja redakcija: "Administracijos darbuotojų ir Tarybos narilĮ
kompetencijos ir administracinių gebėjimų stiprinimas".
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I prioritetas "Konkurencinga ekonomika"
1.2. tikslas "Plėtoti savitą turizmo ir rekreacijos sistemą"
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PATVIRTINTA
Alytaus regiono plėtros tarybos
2011 m. lapkričio 3 d.
sprendimu Nr.51/6S-34

ALYTAUS REGIONO 2010-2020 METŲ PLĖTROS PLANO PRIEMONIŲ PLANO PATIKSLINIMAS

z aVIllYS: ... etotI vlesąją tUrizmo III rastru tūrą lr re reaCIlles teritoriJas
Finansavimo šaltiniai

Pasiekimo Pasiekimo Lėšų poreikis, Nacionalinio ES fondai,
Priemonė indikatorius laikas Atsakinga institucija tūkst. Lt Savivaldy biudžeto kita užsienio Privačios

bės lėšos lėšos valstybių lėšos
parama

Kempingų Įrengtų naujų ir Alytaus m. sav. adrriin.,
infrastruktūros

atnaujintų 2010-2020 Lazdijų r. sav. admin., 6.950 1.042,5 0 5.907,5 0
kempingųĮrengImas skaičius

Varėnos r. sav. admin.

z aVIllYs: ... I III I va s es lr savlva Y IŲ III ze IllIŲ ĮS algų, ĮmonIŲ ar uo 0.J1J ge eJlmus
Finansavimo šaltiniai

Pasiekimo Pasiekimo Atsakinga Lėšų poreikis, Nacionalinio ES fondai,
Priemonė indikatorius laikas institucija tūkst. Lt Savivaldy biudžeto kita užsienio Privačios

bės lėšos lėšos valstybių lėšos
parama

Administracijos Savivaldybių
darbuotojų ir Tarybos administracijos Alytaus regiono
narių kompetencijos ir tarnautojų ir 20 I0-2020 savivaldybių 1.746 521 0 1.225 0
administracinių tarybos narių administracijos
gebėjimų stiprinimas. skaičius

II prioritetas "Darni bendruomenė"
2.3. tikslas "Didinti gebėjimus prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių"
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