
ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL SĄRAŠO TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ "REGIONINĖS PLĖTROS

TOBULINIMAS, REGIONŲ PLĖTROS PLANAI, SAVIV ALDYBIŲ
(ILGALAIKIAI/TRUMPALAIKIAI) STRATEGINIAI PLĖTROS PLANAI" IR

PAKARTOTINIO KVIETIMO TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪL YMUS

2011 m. lapkričio 3 d. Nr.51/6S- IĮ'!
Lazdij ai

Vadovaudamasi 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) patvirtinto
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų regionų
projektų atrankos tvarkos aprašo 9 punktu ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuotinų projektinių pasiūlymų pateikimo Alytaus regiono plėtros tarybai ir projektinių
pasiūlymų apibendrinimo Alytaus regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarka, patvirtinta 2008 m.
gegužės 23 d. Alytaus regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. (1.5)-2R-l) , bei siekdama užtikrinti
efektyvų Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimą,

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

1. Patikslinti Alytaus regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto "Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimas" įgyvendinimo priemonę VP 1-4.2-VRM -02-R-11
"Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai)
strateginiai plėtros planai" sąrašą Nr.ll 2007-2013 metų laikotarpiui, patvirtintą Alytaus regiono
plėtros tarybos 2009 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. (l 0.18)-3R-l (pridedama) ir sąrašą Nr. 12
patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2011 m. liepos 15 d. sprendimu Nr. 51/6S-20
(pridedama).

2. Skelbti pakartotinį kvietimą teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę VPI-4.2-
VRM-02-R-ll "Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo
didinimas " įgyvendinimo priemonę "Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir
savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai" 2011-2013 m. laikotarpio
sąrašui sudaryti, nustatant projektinių pasiūlymų pateikimo terminą iki 2011 m. gruodžio 30 d.
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PA TVIRTINTA
Alytaus regiono plėtros tarybos
2009 m. kovo 30 d.
sprendimu Nr.(10.18)-3R-l
(Patikslinta Alytaus regiono plėtros tarybos 2011 m.
lapkričio 3 d. sprendimu Nr.51/6S-lĮf )

Alytaus regiono projektų 2007-2010 metų laikotarpiui pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto "Administracinių gebėjimų
stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" igyvendinimo priemonę VPl-4.2-VRM-02-R-11 "Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir

savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai"
s rašas Nr. 11

Alytaus rajono
trumpalaikio
strateginio

plėtros plano
parengImas

Alytaus rajono
savivaldybės

administracija
pateikta

2009-02-02

Projekto tikslas-
nustatyti Alytaus rajono vietą lr reikšmę šalies
ekonominiame ir socialiniame gyvenime, įvertinti
nuolat kintančias plėtros tendencijas, išanalizuoti jų
reikšmę savivaldybės vykdomai politikai ir
suformuluoti alternatyvias plėtros perspektyvas bei
rekomenduoti nacionalinių ir ES struktūrinių fondų
lėšų išdėstymo schemas, siekiant subalansuoti
investicijas, nukreiptas į maksimalią naudą rajone.
Siektini rezultatai:
-Sudaryti prielaidas sėkmingai parengti trumpalaikį
Strateginį planą.
-Išanalizuoti rajono ekonominę ir socialinę situaciją,
identifikuoti strategines rajono problemas atliekant
gyventojų apklausą
-Parengti ir Taryboje patvirtinti rajono raidos viziją,
prioritetus bei priemonių planą.
-Organizuoti viešą Strateginio plano svarstymą.
-Parengti ir Taryboje patvirtinti tolimesnio projekto
palaikymo sistemą.

72.040,55 61.233,54 10.807,01 0,00 0,00 2009 /09 12 2009/06/01



Projekto tikslas-
pagerinti Alytaus miesto savivaldybės plėtros

Alytaus
planavimą, kad kryptingai ir efektyviai būtų naudojami

Alytaus miesto
turimi ištekliai.

miesto savivaldybės Siektini rezultatai:
2 savivaldybės Atlikta Alytaus miesto ekonominės - socialinės būklės 92.178,82 78.352,00 13.826,82 0,00 0,00 2009/09 15 2009/05/30

strateginio
administracija analizė, identifikuotos ir suformuluotos miesto

plėtros plano
pateikta savivaldybės strateginės problemos.2009-02-03

tobulinimas Patikslintas Alytaus miesto plėtros iki 2015 metų
(AMS plėtros strateginio plano dokumentas.
planas)

Pagrindinis tikslas -
atlikti visapusišką Lazdijų rajono savivaldybės analizę,

Lazdijų
išnagrinėti alternatyvias plėtros perspektyvas bei

Lazdijų rajono parengti savivaldybės, valstybės, Europos Sąjungos bei
savivaldybės

rajono kitų šalių lėšų panaudojimą ilgalaikį planą.
3 strateginio

savivaldybės Siektini rezultatai: 100.288,00 85.244,80 15.043,20 0,00 0,00 2009/1 0 15 2009/06/30
plėtros plano

administracija Pagrindinis rezultatas - parengtas Lazdijų rajono
parengImas pateikta savivaldybės strateginis plėtros planas. Jo dėka bus

2009-02-04 racionaliau ir efektyviau panaudojamos lėšos.
Bus sukurtas internetinis puslapis su galimybe
visuomenei teikti siūlymus.
Pagrindinis tikslas -
parengti Alytaus regiono plėtros planą 20 10 - 2020
metams, numatant regiono ilgalaikės ir trumpalaikės

Alytaus Alytaus plėtros kryptis, tikslus ir uždavinius bei priemones
regiono apskrities jiems įgyvendinti.

4 plėtros 2010 - viršininko Siektini rezultatai: 176.458,58 149.989,79 0,00 26.468,79 0,00 2009/11 12 2009/06/30
2020 metų administracija Parengtas Alytaus regIOno plėtros 20 I0-2020 m.
plano pateikta planas, padedantis užtikrinti darnią regiono plėtrą·
parengImas 2009-02-04 Numatytos Alytaus regiono ilgalaikės ir trumpalaikės
(Alytaus plėtros kryptys, plėtros tikslai lr uždaviniai bei
regiono priemonės jiems įgyvendinti.
plėtros planas)
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Varėnos
rajono

savivaldybės
plėtros 2008 -

2017 metų
strateginio

plano
parengimas

Alytaus rajono
transporto
sektoriaus

studijų
parengImas

Varėnos
rajono

savivaldybės
administracija

pateikta
2009-03-04
(pakartotinis
kvietimas)

Alytaus rajono
savivaldybės
administracija

2009-11-05

Pagrindinis tikslas -
- parengti Varėnos rajono savivaldybės plėtros 2008 -
2017 metų strateginį planą, kuris padėtų užtikrinti
darnią viso Varėnos rajono plėtrą, veiksmingą
finansinių, materialinių lr žmogiškųjų išteklių
naudojimą bei racionalų plėtros finansavimą bei
prisidėtų prie regioninės plėtros planavimo gerinimo.
Siektini rezultatai:
Parengtas Varėnos rajono savivaldybės plėtros 2008 -

2017 m. strateginis planas, padedantis užtikrinti darnią
VISO Varėnos rajono plėtrą, veiksmingą finansinių,
materialinių lr žmogiškųjų išteklių naudojimą bei
racionalų plėtros finansavimą bei prisidedantis prie
regioninės plėtros planavimo gerinimo.
Projekto tikslas-
parengti Alytaus rajono transporto sektoriaus studijas,
kurių tikslas yra nustatyti Alytaus rajono transporto
sektoriaus plėtrą, įvertinti nuolat kintančias plėtros
tendencijas, suformuluoti plėtros perspektyvas bei
rekomenduoti nacionalinių lr ES struktūrinių fondų
lėšų išdėstymo schemas, siekiant subalansuoti
investicijas, nukreiptas į maksimalią naudą rajone.
Siektini rezultatai:
-Parengtos Alytaus rajono transporto sektoriaus
studijos - 4 vnt.:
"Alytaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelio
Alovė - Ilgai rekonstrukcijos galimybių studija";
"Alytaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelio
Pivašiūnai - Eigirdonys rekonstrukcijos galimybių
studija";
"Alytaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelio
Nemunaitis - Makniūnai rekonstrukcijos galimybių
studija";
"Alytaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelio
Karkliniškės- Bazorai- Rad vi lonys- Tabalenka
rekonstrukcijos galimybių studija" .

189.600,00

25.495,95

161.160,00

21.671,56

28.440,00

3.824,39
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0,00

0,00

0,00
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Parengė: Vidas Raštikis, 2011-10-25 ,\~gioninės plėtros departamento
pnc VPJvl Alytaus a ities
skyri2'" edė'

Feliksas Džiautas



PATVIRTINT A
Alytaus regiono plėtros tarybos
2011 m. liepos 15 d.
sprendimu Nr.51!6S-20
(Patikslinta Alytaus regiono plėtros tarybos 2011
m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr.51!6S- )

Alytaus regiono projektų 2011-2013 metų laikotarpiui pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto "Administracinių gebėjimų
stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" igyvendinimo priemonę VPl-4.2-VRM-02-R-ll "Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir

savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai"
sąrašas Nr. 12

Alytaus rajono
savivaldybės
2013-2020 m.

strateginės
plėtros plano
parengImas

Alytaus rajono
savivaldybės

administracija
2011-05-30

Pagrindinis tikslas -
užtikrinti efektyvų, racionalų ir skaidrų Alytaus rajono

savivaldybės funkcijų vykdymą, tobulinti strateginio
veiklos planavimo procesą, leidžiantį pagerinti

Savivaldybės veiklos planavimą ir geriau kontroliuoti
jos vykdymą savivaldybėje

Siektini rezultatai-
parengtas Alytaus rajono savivaldybės 2013-2020 m.
strateginės plėtros planas I vnt.; parengti 2 straipsniai,
siekiant informuoti rajono bendruomenę apie rengiamą

planą; taip pat informacija apie plano rengimo eigą
pateikta 2 kartus internetinėje svetainėje

92.111,05 78.294,39 13.816,66 0,00 0,00 2011-11 14 2011.1 0-07



2

Alytaus
miesto plėtros
iki 2020 metų
strateginio
plano
parengImas

Alytaus
miesto

savivaldybės
administracija

2011-06-30

Pagrindinis tikslas -
pagermtl Alytaus miesto savivaldybės plėtros
planavimą, kad kryptingai ir efektyviai būtų naudojami
turimi ištekliai.

Siektini rezultatai-
- Atlikta Alytaus miesto ekonominės - socialinės
būklės analizė, identifikuoti ir suformuluoti miesto
savivaldybės strateginiai tikslai.
- Parengtas Alytaus miesto plėtros iki 2020 metų
strateginio plano dokumentas.

97.470,00 82.848,00 14.622,00 0,00 0,00 2013-09 16 2013-04-01

Pirmininko pavaduotojas

Parengė:
Vidas Raštikis,
2011-10-25

Feliksas Džiautas
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