
ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠO PAGAL PRIEMONĘ
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Lazdij ai

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) 9 punktu,

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

Patikslinti Alytaus regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos
skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto "Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos,
švietimo ir socialinė infrastruktūra" įgyvendinimo priemonę VP3-2.2-ŠMM-04-R "Universalių
daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas " sąrašą Nr.11 2007-2013 metų laikotarpiui
patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2010 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. (10.18) - 4R- 3
(sąrašas pridedamas).
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PA TV IR TIN TA
Alytaus regiono plėtros tarybos
2010 m. birželio 3 d.
sprendimu Nr. (10.18)-4R-3
(Patikslinta Alytaus regiono plėtros tarybos
2011 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. 51/6S-43)

Alytaus regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
2 prioriteto "Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra" įgyvendinimo

priemonę VP3-2.2-ŠMM-04-R "Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas " sąrašas Nr.ll 2007-2013 metų laikotarpiui

Projekto tikslas
- mažinti socialinę įtampą Kabelių

Universalių Varėnos lr Sarapiniškių seniūnaitijose,
daugiafunkcių rajono sudarant palankesnes sąlygas

centrų savivaldybės gauti aktualias švietimo, kultūros,
steigimas administracija socialines ir kitas paslaugas.
Kabelių ir 2010-04-21 Siektini rezultatai: 1.457.228,00 1.238.643,80 218.584,20 0,00 0,00 2011-09 24 2011-06-01

Sarapiniškių -Universalūs daugiafunkciai
kaimuose centrai, kuriems steigti ir plėtoti

skirta parama - 2 vnt.
-Tiesioginės naudos gavėjai iš
investicijų į švietimo
infrastruktūrą - ne mažiau 500
asmenų.
Proiekto tikslas
-sukurti universalų daugiafunkcį

2 Daugiafunkcio Alytaus
centrą, kuris būtų švietimo,

centro kultūros lr socialines paslaugas
steigimas

rajono vaikams bei vietos bendruomenei
Krokialaukyj e

savivaldybės teikianti įstaiga.
893.383,80 759.376,23 134.007,57 0,00 0,00 2010-10 12 2011-02-18

administracija
2010-04-21 Siektini rezultatai:

-Suremontuotos lr įrengtos
Krokialaukio miestelio kultūros I
namų administracinės patalpos;



-Įsteigta nauja biudžetinė įstaiga
Krokialaukio seniūnijos
universalus daugiafunkcinis
centras;
- vienas universalus daugiafunkcis
centras vienam projektui;
-Tiesioginės naudos gavėjai iš
investicijų 1 švietimo
infrastruktūrą - ne mažiau 500
asmenų.
Proiekto tikslas
-sukurti universalų daugiafunkcį
centrą, kuris būtų švietimo,
kultūros lr socialines paslaugas
vaikams bei vietos bendruomenei

3 Daugiafunkcio teikianti įstaiga.
centro Siektini rezultatai:

steigimas Alytaus -Suremontuotos ir įrengtos Punios
Punioje rajono miestelio kultūrinės -

savivaldybės administracinės patalpos; Įsteigta 1.298.745,00 J.l 03.933,25 194.811,75 0,00 0,00 2010-10 12 2011-02-18
administracija nauja biudžetinė įstaiga Punios
2010-04-21 seniūnijos universalus

daugiafunkcis centras.
-vienas universalus daugiafunkcis
centras vienam projektui.
-Tiesioginės naudos gavėjai iš
investicijų Į švietimo
infrastruktūrą - ne mažiau 500
asmenų.
Proiekto tikslas
-spręsti nepakankamą švietimo ir
socialinių paslaugų kokybės,
pasiūlos lr pnemamumo
Verstaminų kaimo gyvenamojoje

Universalaus Lazdijų vietovėje problemą
daugiafunkcio rajono Siektini rezultatai:

4 centro savivaldybės -Įsteigtas universalus 1.440.024,00 1.224.020,00 216.004,00 0,00 0,00 2012-04 21 2012-02-28
Verstaminuose administracija daugiafunkcis centras

steigimas 2010-11-26 Verstaminuose teikiantis
švietimo, kultūros lr socialines
paslaugas ĮVairaus amžiaus
gyventojų grupėms
Šių abiejų švietimo sričių veiklos
sudarys 60 proc. visų
universaliame daugiafunkciame
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Daugiafunkcio
centro

steigimas
Makniūnuose

Alytaus
rajono

savivaldybės
administracija
2011-08-31

centre teikiamų veiklų
-projekto įgyvendinimo
laikotarpiu bus rekonstruotos
Verstaminų pagrindinės mokyklos
patalpos, įsigyti reikiami baldai,
įranga bei ugdymo priemonės, 0

pabaigus įgyvendinti projektą, bus
įsteigtas Verstaminų universalus
daugiafunkcis centras. Per šešis
mėnesius nuo projekto
įgyvendinimo pabaigos
daugiafunkcio centro paslaugomis
pasinaudos 500 asmenų, kurie
gaus švietimo bei kultūros
paslaugas.
Projekto tikslas:
- sukurti universalų daugiafunkcį
centrą - mokyklą, kuris teiktų
vaikams ir vietos bendruomenei
švietimo, kultūros ir socialines
paslaugas, organizuojant
ikimokyklinį ir neformalų vaikų
ugdymą, neformalų suaugusiųjų
švietimą, pramoginę, sporto,
meninę vaikų ir suaugusiųjų
veiklą· .
Siektini rezultatai:

Suremontuotos ir įrengtos
Makniūnų kaimo kultūros namų
patalpos;
- Įsigyta įranga ir baldai, skirti
teikti švietimo, sporto, kultūros ir
socialines paslaugas vaikams ir
vietos bendruomenei.

645.479,20 548.657,32 96.821,88 0,00 0,00 2012-02 12 2012-04-29

Pirmininko pavaduotojas

\. tr departamento
1:: ""\J.ioninės P e os ..
• '':'" \IRM Alytaus pskntlespne
~kyriaus v j"!

Feliksas Džiautas


	page1
	titles
	ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

	images
	image1
	image2
	image3
	image4


	page2
	titles
	P A TV IR TIN TA 
	Alytaus regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 
	2 prioriteto "Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra" įgyvendinimo 
	priemonę VP3-2.2-ŠMM-04-R "Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas " sąrašas Nr.ll 2007-2013 metų laikotarpiui 

	images
	image1

	tables
	table1


	page3
	tables
	table1


	page4
	titles
	Pirmininko pavaduotojas 
	\. tr departamento 
	1:: ""\J.ioninės P e os .. 
	• '':'" \IRM Alytaus pskntles 
	~kyriaus v j"! 
	Feliksas Džiautas 

	images
	image1
	image2
	image3
	image4



