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1. ĮVADAS 

 
Alytaus regiono 2010 – 2020 metų plėtros planas (toliau – planas) – tai Alytaus miesto, 

Alytaus, Varėnos ir Lazdijų rajonų bei Druskininkų savivaldybių plėtros perspektyvos strateginis 

dokumentas bei priemonių šiam dokumentui įgyvendinti visuma. Alytaus regiono 2014 – 2020 metų 

plėtros plano tikslas – įvertinti nuolat kintančias plėtros tendencijas, numatyti pagrindines Alytaus 

regiono socialines – ekonomines plėtros kryptis, apibrėžti veiklos prioritetus, tikslus, uždavinius ir 

priemones jiems įgyvendinti.  

Alytaus regiono 2014 – 2020 metų plėtros plano tikslinimo rengėjas – Regioninės plėtros 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus apskrities skyrius. Plano tikslinimo rengimui 

buvo sudaryta darbo grupė iš regiono savivaldybių, valstybės institucijų bei socialinių ir ekonominių 

partnerių atstovų. Rengiant planą vyko vieši aptarimai ir konsultacijos. 

Darbo grupė Alytaus regiono 2014 – 2020 metų plėtros plano rengimui: 

Eil. 

Nr. 

Vardas, Pavardė Institucija, pareigos  Tel. Nr., El. paštas 

1 Vilija Vervečkienė Regioninės plėtros departamento 

prie VRM Alytaus apskrities 

skyriaus vedėja 

Telefonas: (8 315) 56 985, 

El. paštas: 

vilija.verveckiene@vrm.lt  

2 Nijolė Vagnorienė Regioninės plėtros departamento 

prie VRM Alytaus apskrities 

skyriaus vyriausioji specialistė 

Telefonas: (8 315) 56 996, 

El. paštas: 

nijole.vagnoriene@vrm.lt  

3  Vidas Raštikis Regioninės plėtros departamento 

prie VRM Alytaus apskrities 

skyriaus vyriausiasis specialistas 

Telefonas: (8 315) 56 990, 

El. paštas: vidas.rastikis@vrm.lt  

4 Jonas Česonis Alytaus miesto savivaldybės 

Strateginio planavimo skyriaus 

vedėjas  

Telefonas: (8 315) 55 151  

El. paštas: jonas.cesonis@ams.lt 

5 Albinas 

Venčkauskas 

Alytaus rajono savivaldybės 

administracijos Finansų ir 

strateginio planavimo skyriaus 

vedėjas 

Telefonas: (8 315) 55 537,  

El. paštas: a.venckauskas@arsa.lt 

6 Sonata 

Dumbliauskienė 

Alytaus rajono savivaldybės 

administracijos Ryšių su 

užsieniu ir investicijų skyriaus 

vedėja 

Telefonas: (8 315) 55548,  

El. paštas: 

s.dumbliauskiene@arsa.lt 

7 Algirdas Svirskas ,Druskininkų savivaldybės 

administracijos Investicijų ir 

turto valdymo skyriaus vedėjas 

Telefonas: (8 313) 52 676, 

El. paštas: algirdas@druskininkai.lt 

 

8 Sandra Sinkevičienė Lazdijų rajono savivaldybės 

administracijos Investicijų 

skyriaus vedėja 

Telefonas: (8 318) 66 100,  

El. paštas: 

sandra.sinkeviciene@lazdijai.lt 

9 Živilė Šatienė Lazdijų rajono savivaldybės 

administracijos Investicijų 

skyriaus vyriausioji specialistė 

Telefonas: (8 318) 66 100.  

El. paštas: 

zivile.satiene@lazdijai.lt. 

10 Tatjana Švedienė Varėnos rajono savivaldybės 

administracijos plėtros ir 

investicijų skyriaus vyriausioji 

specialistė 

Telefonas: 8(310)33 081.  

El. paštas: 

tatjana.svediene@varena.lt. 

11 Gediminas Česonis Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministerijos Regioninės 

politikos departamento 

Telefonas: (8 5) 271 8987.  

El. paštas: 

gediminas.cesonis@vrm.lt. 
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Regioninės politikos strateginio 

koordinavimo skyrius vedėjas 

12 Andrius Valickas Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministerijos Regioninės 

politikos departamento 

Regioninės politikos strateginio 

koordinavimo skyrius 

vyriausiasis specialistas 

Telefonas: (8 5) 271 8595.  

El. paštas: andrius.valickas@vrm.lt. 

13 Nomeda 

Padvaiskaitė  

Žemės ūkio ministerijos 

Kaimo plėtros departamento 

Alternatyviosios veiklos 

skyriaus 

vyriausioji specialistė 

Telefonas:  (8 5) 239 8476. 

El. paštas: 

nomeda.padvaiskaite@zum.lt 

 

14 Edita 

Laurinavičienė 

Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministerijos Europos 

Sąjungos paramos skyriaus 

vyriausioji specialistė 

Telefonas:  (8 5) 266 1498,  

El. paštas: 

edita.laurinaviciene@sam.lt  

 

15 Daiva Dudutienė Lietuvos respublikos sveikatos 

apsaugos ministerija Sveikatos 

politikos ir planavimo skyrius 

vyriausioji specialistė 

Telefonas:  (8 5) 205 5281 

 El. paštas: daiva.dudutiene@sam.lt 

16  Jadvyga Lisevičiūtė Lietuvos Respublikos kultūros 

ministerijos Regionų kultūros 

skyriaus vyriausioji specialistė 

Telefonas: (8 5) 219 34 46. 

El. paštas:  j.liseviciute@lrkm.lt. 

 

17 Jūratė Venckienė Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministerijos Švietimo 

kokybės ir regioninės politikos 

departamentas vyriausioji 

specialistė 

Telefonas:  (8 315) 56 989 

El. paštas: 

Jurate.Venckiene@smm.lt 

18 Jonas Skarulskis Lietuvos Respublikos 

susisiekimo ministerija 

Strateginio planavimo skyriaus 

vyriausiasis specialistas 

Telefonas:  (8 5) 239 3863. 

 El. paštas: 

jonas.skarulskis@sumin.lt 

19 Renatas Šumskis Lietuvos Respublikos 

energetikos ministerija 

Strateginių projektų skyriaus 

vedėjo pavaduotojas  

Telefonas: (8 706) 64 600. 

El. paštas:  

renatas.sumskis@enmin.lt 

20 Gytis Salys Būsto ir urbanistinės plėtros 

agentūros Teritorijų planavimo 

ir stebėsenos skyriaus 

vyriausiasis specialistas 

Telefonas:  (8 315) 20 422.  

El. paštas:  g.salys@bkagentura.lt 

21 Viktorija Zautrė UAB Alytaus regiono atliekų 

tvarkymo centras 

Telefonas: (8 315) 72 842,  

 El. paštas:  

viktorija.zautre@alytausratc.lt 

22 Danutė Remeikienė Alytaus kolegijos direktorė Telefonas: 8 687 22 914,  

El. paštas:  

danute.remeikiene@akolegija.lt 

23 Aurelija 

Malinauskaitė 

Alytaus profesinio rengimo 

centras 

Telefonas: 8 698 87 859,  

El. paštas:  paštas projektai@aprc.lt 

24 Nida Dambauskienė Alytaus teritorinė darbo biržos 

Darbo išteklių skyriaus vedėja 

Telefonas: (8 315) 56 655, 

El. paštas: 

nida.dambauskiene@ldb.lt 
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Alytaus regiono plėtros planas buvo rengtas jau kelis kartus. Pirmą kartą Alytaus regiono plėtros 

planas, atsižvelgiant į patvirtintus nacionalinius prioritetus, o taip pat į atskirų ministerijų regioninės 

plėtros prioritetus ir priemones bei apskrities savivaldybių pasiūlymus, buvo patvirtintas 2004 m.  

2008 m. planas buvo atnaujintas Alytaus regiono plėtros tarybos 2008 m. liepos 17 d. sprendimu 

Nr. (1.5)-3R-2 „Dėl Alytaus regiono plėtros plano 2008-2010 m. priemonių tvirtinimo“. 

Atsižvelgiant į pasikeitusią Lietuvos socialinę - ekonominę situaciją bei įvertinus naujas regiono 

plėtros galimybes ir įgyvendinant projektą „Alytaus regiono plėtros 2010 – 2020 metų plano 

parengimas“, finansuojamą pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto 

„Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo 

priemonę VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių 

(ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“,  buvo parengtas Alytaus regiono plėtros planas 

2010 – 2020 metams, numatantis regiono ilgalaikės ir trumpalaikės plėtros kryptis, tikslus ir uždavinius 

bei priemones jiems įgyvendinti.  Regiono plėtros planas patvirtintas Alytaus regiono plėtros tarybos 

2010 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. (10.18)-4R-1. 

Alytaus regiono plėtros planas 2014-2020 m. rengiamas laikantis planavimo proceso tęstinumo, 

atsižvelgiant į jau pasiektus rezultatus ir lygiagrečiai su būsimo 2014-2020 m. programavimo laikotarpio 

nacionaliniais strateginiais ir programiniais dokumentais. Planas rengiamas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos regioninės plėtros įstatymu bei LR vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. Įsakymu 

Nr.1V-706 patvirtinta Regiono plėtros planų rengimo metodika (pakeista 2014 m. rugpjūčio 27 d. LR 

vidaus reikalų ministro įsakymu Nr.1V-543) .  

Rengiant Alytaus regiono plėtros planą buvo vadovautasi šiais teisės aktais ir dokumentais: 

 Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 

m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015; 

 2014 – 2020 metų Nacionalinė pažangos programa patvirtinta Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482; 

 Lietuvos inovacijų strategija 2010–2020 metams, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2010 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 163; 

 Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 m. ilgalaike strategija patvirtinta Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 853; 

 Nacionaline darnaus vystymosi strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. 

spalio 29 d. nutarimu Nr. 1160; 

 Lietuvos regioninės politikos iki 2013 m. strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2005 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr.575; 

 Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011-2019 m. programa, patvirtinta LR 

Vyriausybės (2011 m. kovo 16 d. Nr. 301); 

 Regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo 2011-2013 m. programa, patvirtinta 

LR Vyriausybės (2011 m. sausio 17 d. Nr. 62); 

 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa ; 

 2014 m. birželio 20 d. Lietuvos Respublikos partnerystės sutartis 

 Alytaus regiono plėtros planas 2010 – 2020 metams, patvirtintas Alytaus regiono plėtros 

tarybos 2010 m. birželio 3 d.  sprendimu Nr. (10.18)-4R-1; 

 Alytaus apskrities teritorijos bendrasis (generalinis) planas, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 764; 

 Alytaus regiono integruotų teritorijų veiksmų programa, patvirtinta 2015 m. rugsėjo 11 d. 

Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-720 

 Alytaus miesto plėtros iki 2020 metų strateginis planas; 

 Alytaus miesto savivaldybės 2014–2016 metų strateginis veiklos planas; 

 Alytaus rajono savivaldybės 2015 - 2017 metų trumpalaikis strateginės plėtros planas 

 Alytaus rajono savivaldybės 2013-2020 metų strateginės plėtros planas; 

 Druskininkų savivaldybės plėtros 2014–2020 metų strateginis planas; 
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 Lazdijų rajono savivaldybės 2011–2020 metų strateginis plėtros planas; 

 Varėnos rajono savivaldybės plėtros 2008-2017 metų strateginis planas; 

 Varėnos miesto vystymo 2014–2020 metų programa 
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2.1 Alytaus regiono socialinės ir ekonominės būklės analizė PESET metodu 
 

Remiantis atlikta regiono esamos socialinės ir ekonominės situacijos analize, buvo išskirtos Alytaus regiono stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės bei 

sudaryta SSGG matrica.  

SSGG veiksnio aktualumas vertinamas pagal 5 balų sistemą, kur „5“ reiškia „labai svarbus veiksnys“ ir „1“ – „mažai svarbus veiksnys“. 

Veiksniai Teigiami Neigiami 

Teisiniai ir 

politiniai 

Alytaus, Varėnos, Druskininkų ir Lazdijų miestams bei 

susietai teritorijai Lazdijų seniūnijai, kurie yra išskirti tikslinėmis 

teritorijomis, numatoma skirti papildomą ES struktūrinę paramą 

kompleksinei plėtrai, viešosios infrastruktūros atnaujinimui. 

Alytaus regiono ITV programa įgyvendinama vidaus reikalų 

ministro 2014 m. birželio 19 d. įsakymu Nr.1V-429 „Dėl tikslinių 

teritorijų išskyrimo iš miestų, turinčių nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų, 

ir mažesnių savivaldybių centrų“ išskirtoje teritorijoje Varėnos 

mieste, 2007–2013 m. finansiniam laikotarpiui nustatytų tikslinių 

teritorijų savivaldybių centruose, kurie vadovaujantis Partnerystės 

sutarties 3.1.2 dalies „Integruotos teritorinės investicijos (ITI)“ 

nuostatomis yra laikomi pereinamojo laikotarpio tikslinėmis 

teritorijomis: Alytaus mieste, Druskininkų mieste ir Lazdijų mieste, 

su Alytaus regiono tikslinėmis teritorijomis susietomis teritorijomis, 

kuriose taip pat įgyvendinama Alytaus regiono ITV programa, 

laikoma Lazdijų seniūnija. 

 

Matuizoms ir Senajai Varėnai (Varėnos r. savivaldybė), 

Viečiūnams ir Leipalingiui (Druskininkų savivaldybė) bei 

Miklusėnams (Alytaus r. savivaldybė) kaip tikslinėms teritorijoms, 

Alytaus regiono plėtros tarybos sprendimu išskirtoms  iš gyvenamųjų 

vietovių grupės, apimančios mažuosius miestus ir kaimo vietoves 

(nuo 1 iki 6 tūkstančių gyventojų, išskyrus savivaldybių centrus), 

numatoma skirti papildomą ES struktūrinę paramą gyvenamajai 

aplinkai gerinti. 

Regiono plėtros taryba nors ir dalyvauja priimant 

sprendimus dėl dalies ES struktūrinės paramos lėšomis 

finansuojamų projektų pirminės atrankos, tačiau iš esmės 

neturi įtakos paramos kryptims pagal kurias atrenkami 

projektai.  

 

Didelei daliai ES struktūrinės paramos priemonių, 

pagal kurias planuojami projektai svarbūs regioniniu lygiu, 

netaikomas regioninis projektų atrankos mechanizmas. 

 

Dėl ES struktūrinę paramą administruojančių 

valstybės institucijų rengiamų dokumentų nesuderinamumo 

ir nepakankamo bendradarbiavimo tarpusavyje stabdoma 

kompleksinė savivaldybių teritorijų bei viso regiono plėtra. 
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Ekonominiai  

Alytaus apskrityje 2015 m. pradžioje buvo 2431 veikianti 

įmonė arba 16,4 įmonių tūkstančiui gyventojų. 2012–2015 m. regione 

stebimas įmonių augimas. Šiuo laikotarpiu regione buvo įsteigtos 349 

įmonės ir tai sudarė 16,8 proc. bendro įmonių skaičiaus. 

 

Alytaus regione kuriasi pramonės parkai. Alytaus mieste 

įkurto pramonės parko teikiamos  galimybės,  mažesnės nei kituose 

miestuose įsikūrusių laisvųjų ekonominių zonų žemės nuomos 

kainos, gali prisidėti prie regiono verslo plėtros bei užsienio ir kitų 

regionų investicijų pritraukimo. Lazdijų rajono savivaldybėje 

suformuota pramonės zona į šiaurės vakarus nuo Lazdijų. Pramonės 

zona driekiasi pagal geležinkelio liniją tarp Šeštokų ir Mockavos. 

Šioje pramonės zonoje planuojama krovos, sandėliavimo bei 

logistikos įmonių veikla. 

Bendrosios pridėtinės vertės struktūroje pagrindinė dalis 28,2 

% tenka pramonei, antroje vietoje – 24,2 % didmeninei ir 

mažmeninei prekybai, transportui, apgyvendinimo ir maitinimo 

veiklai, trečioje vietoje - 18 %  viešasis valdymas ir gynyba; 

švietimas; žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas. 

Alytaus regione gausu turizmui patrauklių objektų. Alytaus 

regione veikia didžiausią vietos ir užsienio turistų skaičių (1 mln. 

poilsiautojų) pritraukiantis kurortas  – Druskininkai su išvystyta 

pramogų infrastruktūra. 2014 m Alytaus apskrityje esančios vietos  

apgyvendinimo įstaigose sudarė 11,46 proc. visų Lietuvoje esančių 

vietų skaičiaus apgyvendinimo įstaigose. Didžiausias vietų skaičius 

apgyvendinimo įstaigose yra Druskininkų savivaldybėje. Pagal 

viešbučių numerių užimtumą Alytaus apskritis (54,9%) 2013  metais 

lenkė Respublikos vidurkį (48,2%) ir pagal vietų  užimtumą Alytaus 

apskritis (49,2%)  taip pat lenkė Respublikos vidurkį (37,2%). 

 

 

2013 m. Bendrasis vidaus produktas tenkantis vienam 

regiono gyventojui   šalies vidurkiu sudarė 64,95% šalies 

vidurkio. Alytaus apskritis pagal šį rodiklį užėmė 8 vietą 

tarp apskričių. 2013 m duomenimis tai sudarė 3,31% viso 

šalyje sukurto BVP ir pagal šį rodiklį apskritis buvo aštunta 

šalyje. 

Tiesioginės užsienio investicijos tenkančios vienam regiono 

gyventojui sudaro 70 proc. šalies vidurkio (2013 metais 

Lietuvoje buvo 4321,42 Eur, Alytaus apskrityje – 751,56 

Eur). 

Materialinės investicijos tenkančios vienam regiono 

gyventojui sudaro 72 proc. šalies vidurkio (2013 metais 

Lietuvoje buvo 1741,77 Eur, Alytaus apskrityje – 1003,82 

Eur). 

Alytaus regione labai dideli skirtumai tarp savivaldybių. 

Dideli vidiniai regiono ekonominiai netolygumai nesudaro 

galimybių tolygiai ir tvariai regiono plėtrai. 
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Socialiniai ir 

kultūriniai 

Alytaus apskrityje 10.000 gyventojų teko 230,56 

užregistruotų nusikalstamų veikų ir tai yra mažiau nei Lietuvos 

vidurkis (280,25). Mažiausiai nusikalstamų veikų 10.000 gyventojų 

2013 metais užregistruota Druskininkų savivaldybėje (201,5).  Mažas 

nusikalstamumas Alytaus regioną bei Druskininkų kurortą daro 

patrauklesniu tiek vietos tiek ir užsienio turistams. 

 Kiekybiškai ir kokybiškai išplėtota sporto infrastruktūra 

Alytaus miesto ir Druskininkų savivaldybėse.  

Apskrityje renovuojami mokyklų pastatai, gerinama 

edukacinė aplinka. Buvusių mokyklų vietoje steigiamos naujo tipo 

įstaigos – daugiafunkciniai centrai. Juose tenkinami ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir neformaliojo ugdymo poreikiai 

ir socialinės – kultūrinės paslaugos. Visose savivaldybėse jau 

baigiamos įgyvendinti švietimo įstaigų tinklo pertvarkos programos – 

suformuotas gimnazijų tinklas, steigiasi progimnazijos ir kitų tipų 

bendrojo ugdymo įstaigos. 

 Auga mokytojų, kurių amžius iki 30 m. dalis (viršija šalies 

vidurkį), atsinaujina pedagoginis personalas. Auga mokyklų vadovų 

vadybinė ir mokytojų kvalifikacinė kompetencija. 

 Alytaus apskrityje sudarytos sąlygos įgyti aukštąjį (veikia 

Alytaus kolegija ir Kauno kolegijos Verslo vadybos fakulteto 

Druskininkų skyrius) bei profesinį išsilavinimą. Alytaus apskritis 

2013-2014 metais pirmauja pagal studentų, besimokančių profesinėse 

mokyklose, skaičių.  

Alytaus apskrityje pakankamas kultūros įstaigų tinklas.  

 

 

     Alytaus regione 2014 metų pradžioje gyveno 149.851 

gyventojas. Tai sudarė 5,09 proc. šalies gyventojų (Alytaus 

apskritis septinta pagal gyventojų skaičių apskritis 

Lietuvoje). Lyginant su 2011 m., gyventojų skaičius 

sumažėjo 5,4 procento ir mažėjo sparčiau nei tą patį 

laikotarpį Lietuvoje (3,5 procento). 

 

Vidutinis nedarbo lygis 2014 m. Alytaus apskrityje ( 13,7%) 

net  44,21 proc. viršijo šalies vidurkį  (9,5%).  Alytaus 

apskritis pagal šį rodiklį užėmė paskutinę  vietą tarp 

apskričių. 

Pagal demografinės senatvės koeficientą (pagyvenusių (60 

metų ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičius, tenkantis šimtui 

vaikų iki 15 metų amžiaus) 2014 metų pradžioje Alytaus 

apskritis (159) buvo viena iš seniausių apskričių šalyje 

(antroje vietoje po Utenos  apskrities (182) ir ženkliai 

atsilieka nuo Lietuvos vidurkio (126)). 

         Vidutinės disponuojamosios pajamos vienam regiono 

namų ūkio nariui per mėnesį Alytaus apskrityje 15,07  proc. 

mažesnės nei vidutiniškai Lietuvoje.  

 

Nuolat mažėjant moksleivių (per 2009-2014 metų 

laikotarpį 21,61 proc. (nuo 22896  iki 17949 )) Alytaus 

apskrityje sparčiai mažėja bendrojo lavinimo mokyklų 

skaičius. Ši tendencija ypač ryški kaimiškose savivaldybėse. 

Tuštėja mokyklų pastatai, mokytojai lieka be darbo, ženkliai 

mažėja mokytojų darbo krūviai. Kaimo vietovėse 

ikimokyklinio ugdymo pasiūlą riboja galimybė vaikams 

pasiekti ikimokyklinio ugdymo įstaigas.  
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Nuolat mažėja kolegijos studentų skaičius. Pagal ko-

legijose studijuojančių jaunuolių skaičių tūkstančiui 

gyventojų Alytaus apskritis yra aštunta (6,29 studento) ir 

lenkia tik Telšių (5,68)ir Tauragės apskritis(1,49) (Lietuvos 

vidurkis (14,8).  

Mažėja gyventojų socialinis ir ekonominis 

aktyvumas. Alytaus regione didėja socialiai remiamų žmonių 

skaičius 9,52 proc. visų apskrities gyventojų – socialinių 

pašalpų gavėjai (Lietuvoje – 6,32 proc.).  

 Alytaus apskrityje kaip ir visoje Lietuvoje, didesnis 

kultūrinis aktyvumas yra susikoncentravęs rajonų centruose, 

kur sutelktas stipriausias kultūros potencialas. Toliau 

nutolusiose vietovėse kultūra tampa sunkiai prieinama. 
 

 

Gamtiniai, 

geografiniai, 

aplinkosauginiai 

Alytaus apskritis išsiskiria miškingumu, kuris 2013 metų 

duomenimis siekia 49 proc. visos apskrities teritorijos. Šis rodiklis 

yra aukščiausias tarp visų Lietuvos apskričių (Lietuvos vidurkis 33,3 

proc.). Miškingiausios yra Varėnos rajono (miškai užima 68,7 proc. 

teritorijos) ir Druskininkų (miškai užima 69,1 proc. teritorijos) 

savivaldybės. Medienos ištekliai sudaro 655,5 tūkst. kubinių metrų 

arba 14,36 proc. šalies išteklių. 

Alytaus regionas turtingas švariais gamtos ištekliais, 

palyginus natūraliu kraštovaizdžiu: Nemuno, kitų upių, ežerų vandens 

taršos didžiausios leistinos koncentracijos ir ribinių verčių rodikliai 

neviršija normų. 

Alytaus regionas turi palankias gamtines ir geografines 

sąlygas turizmo plėtrai. 

Alytaus regionas turtingiausias šalyje senosiomis kaimo 

gyvenvietėmis, dauguma jų Varėnos rajono savivaldybėje 

(Lynežerio, Dubininko, Musteikos, Čižiūnų, Dargužių, ir Zervynų 

kaimai). Regione išlikę dvarviečių pagrindinių rūmų pastatų. 

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio plėtra yra 

labai netolygi ir nesubalansuota regiono miestuose ir kaimo 

vietovėse – daugiau kaip 35 proc. regiono gyventojų 

vandens paslaugos neprieinamos. 91,90 proc. lietaus 

kanalizacijos nuotekų išleistos į paviršinius vandenis 

neišvalytos. Regiono vandens valymo įrenginiuose susidaro 

didelis nuotekų dumblo kiekis, kurio tvarkymas iki šiol 

naudojamais būdais kelia grėsmę aplinkai. 

Gamtinių dujų tiekimas regione neišplėtotas, 

gamtines dujas naudoja nedidelė dalis regiono vartotojų 

(gyventojų, organizacijų), visiškai nedujofikuotos Varėnos, 

Lazdijų rajonų savivaldybės. Druskininkų miesto vartotojai 

už dujas moka žymiai daugiau, nei likusioji šalies dalis. 

Mažai naudojami vietiniai gamtiniai atsinaujinantys 

ištekliai, siekiant sumažinti kuro technologijai išlaidas; 

priklausomybė nuo importuojamo kuro (mazuto, gamtinių 

dujų) mažina šilumos ūkio patikimumą; regiono šilumos 
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Regione naudojami požeminio vandens ištekliai daugeliu 

atveju yra geros kokybės, todėl vandens gerinimo technologijų 

taikymo poreikis nėra didelis. 

Alytaus regiono geografinė padėtis yra strategiškai patogi 

priimti didelius tiek vietinių, tiek ir užsienio poilsiautojų srautus. 

Regioną kerta keturi transporto koridoriai, valstybinių kelių ilgio 

rodikliai viršija šalies vidurkį, tačiau magistralinių kelių tinklo tankis 

yra mažas 

Regiono keliuose įvykstančių eismo įvykių skaičius yra 

mažesnis nei šalies vidurkis.  

Regioną kerta magistralinės geležinkelio linijos į Baltarusiją ir 

Lenkiją, tačiau nėra išplėtotas susisiekimo regiono viduje tinklas. Per 

Alytaus regioną eina valstybinės reikšmės vandens kelio Nemunu 

atkarpa, tačiau regione daugiau eksploatuojama tik vandens kelio 

Druskininkai – Liškiava atkarpa. Veikia du oro uostai Alytuje ir 

Druskininkuose, tačiau jie neatlieka reguliarių keleivių pervežimų.  

Regione sukurta ir veikia regioninė atliekų tvarkymo sistema. 

Nuo 2009-ųjų atliekų tvarkymo paslaugos teikiamos daugiau kaip 95 

proc. gyventojų. Be to, Alytaus regiono gyventojams nustatytos 

mažiausios rinkliavos už atliekas šalyje.  

tinklai yra palyginti seni (kai kurie ruožai yra senesni nei 30 

metų), o senų šilumos tinklų šiluminė izoliacija yra 

susidėvėjusi, todėl tinklų šilumos nuostoliai gali būti net iki 

3-4 kartų didesni nei naujų šilumos tinklų. 

 

 

Technologiniai  Vyriausybės patvirtinta Lietuvos informacinės visuomenės 

plėtros 2011-2019 m. programa. Planuojama, kad mokančių dirbti 

kompiuteriu turi padaugėti 30 proc. bei bus skatinamas informacinių 

sistemų galimybių panaudojimas. 

 Savivaldybių centruose ir 34 apskrities kaimiškosiose 

vietovėse išplėtotas šviesolaidinis plačiajuostis interneto ryšys. 

Daugelyje seniūnijų ir bibliotekų įrengti viešojo interneto prieigos 

taškai. 

 Savivaldybės yra  pasirengę teritorijų planavimo 

dokumentus: bendruosius, specialiuosius ir detaliuosius planus.  

 

Statistikos departamento 2014 m. duomenis Alytaus 

apskrities namų ūkiai, turintys asmeninį kompiuterį sudaro 

62,4 proc., o interneto prieigą 66 proc. Alytaus apskritis 

namų ūkiais turinčiais asmeninį kompiuterį nuo šalies 

vidurkio atsilieka 3,5 proc., o turinčiais interneto prieigą 3,6 

proc. Lyginant šiuos rodiklius kitų apskričių atžvilgiu, 

Alytaus apskritis užima septintą  vietą šalyje. 

 Pagal asmenis, kurie kasdien per paskutinius 3 mėnesius 

naudojasi kompiuteriu ir kurie kasdien per paskutinius 3 

mėnesius naudojasi internetu skaičių  Alytaus apskritis 

užima aštuntą vietą. Tokių asmenų yra 4,6 proc. mažiau nei 

vidutiniškai šalyje ir10,3 proc. mažiau nei pirmaujančioje 



Alytaus regiono 2014 – 2020 metų plėtros planas (projektas) 

 

Klaipėdos apskrityje. 

Išlaidų moksliniams tyrimams ir eksperimentinei 

plėtrai aukštojo mokslo ir mokslo ir valdžios sektoriuose 

2006-2013 m. Alytaus apskrityje nebuvo. (2013 metais 

Vilniaus apskrityje – 459,1 mln. Lt ,viso išlaidų Lietuvoje –

855,6 mln. Lt). 

2013 m. Alytaus apskrityje moksliniuose tyrimuose 

ir eksperimentinėje plėtroje aukštojo mokslo ir valdžios 

sektoriuose dalyvavo 22 žmonės (viso Lietuvoje 2012 

metais –19296  žmonių) ir tarp apskričių yra 8 vietoje.  

 

2.1 Alytaus regiono socialinės-ekonominės būklės analizė SSGG metodu  
 

Remiantis atlikta regiono esamos socialinės ir ekonominės situacijos analize, buvo išskirtos Alytaus regiono stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės bei 

sudaryta SSGG matrica.  

SSGG veiksnio aktualumas vertinamas pagal 5 balų sistemą, kur „5“ reiškia „labai svarbus veiksnys“ ir „1“ – „mažai svarbus veiksnys“. 

 

STIPRYBĖS Įvertinimas 

1. Regione yra turizmo traukos centras - Druskininkų kurortas su išvystyta sveikatinimo paslaugų infrastruktūra 5 

2. Augantis atvykstančiųjų į regioną bendras turistų srautas (daugiausiai į Druskininkus) 4 

3. Nusistovėjęs ir augantis smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių skaičius 4 

4. Dalis pagamintos regione pramonės produkcijos eksportuojama į užsienio rinkas 5 

5. Regiono centras Alytus yra patrauklus pramonės plėtrai  4 

6. Regione puikios sąlygos turizmo ir rekreacijos verslui vystyti - turtingas švariais gamtos ištekliais, saugomų teritorijų 

gausa ir  rekreacinėmis zonomis   
4 

7. Didėjančios paslaugų sektoriaus įmonių pajamos 4 

8. Alytaus mieste ir Druskininkuose kiekybiškai ir kokybiškai išplėtota sporto infrastruktūra  4 

9. Įdiegta regioninė atliekų tvarkymo sistema, plėtojama atliekų surinkimo infrastruktūra 4 

10. Žemi nusikalstamumo rodikliai  

11. Miškingiausias šalies mastu regionas, pasižymintis aukštu medynų produktyvumu 4 

12. Gera apskrities geografinė padėtis šalia turistų srautų judėjimo kelių 4 

13. Išplėtotas savivaldybių centrus jungiančių kelių tinklas 4 
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14. Savivaldybės turi parengtus teritorijų planavimo dokumentus 4 

15. Gerai išplėtotas socialinių paslaugų tinklas 3 

16. Savivaldybėse teikiamos elektroninės viešosios paslaugos  3 

17. Aktyvios kaimo bendruomenės ir partnerystės organizacijos - VVG 3 

18. Švietimo, ugdymo, ikimokyklinių įstaigų tinklas gerai išplėtotas, pakankamas, įstaigos renovuotos bei modernizuotos, 

sudarytos palankios sąlygos regione įgyti vidurinį, profesinį ir aukštąjį išsilavinimą 
4 

  

SILPNYBĖS Įvertinimas 

1. Ekonominio išsivystymo lygiu, regionas ženkliai atsilieka nuo kitų šalies regionų 5 

2. Regiono ekonomika labai priklauso nuo gamybinės ir negamybinės paskirties paslaugų sferos 4 

3. Didelė dalis namų ūkių verčiasi sunkiai, didėja socialinės pašalpos gavėjų skaičius 4 

4. Didelis demografinis senatvės koeficientas 5 

5. Netolygus investicijų pritraukimas į regioną 4 

6. Pramonės ir SVV įmonių koncentracija regiono centre Alytuje 3 

7. Silpni regiono verslo įmonių ryšiai su mokslo institucijomis, kuriant naujus produktus bei paslaugas 4 

8. Nepakankamai prieinamos gyventojams sukurtos sveikatinimo, sporto ir kultūros paslaugos 5 

9. Ribotos susisiekimo galimybės produkcijai transportuoti, nėra logistikos centrų  5 

10. Alternatyvių energijos išteklių galimybės regione nepanaudojamos, nerenovuoti daugiabučiai didina centralizuoto šilumos 

tiekimo kainas vartotojams 
4 

11. Regione mažiausia dalis įmonių, lyginant su šalies įmonių skaičiumi yra IT ir su jomis susijusių veiklų sektoriuje 3 

12. Neišplėtotas geležinkelio transportas 4 

13. Nepakankamas mokslo ir švietimo institucijų dalyvavimas regiono ekonomikos gerinimo veikloje 4 

14. Ribotos savivaldybių investicinės galimybės bendrai finansuoti projektus (tame tarpe ir ES struktūrinių fondų) 4 

15. Nepakankama turizmo rinkodara Lietuvoje ir užsienyje 3 

16. Prastėjanti melioracinių sistemų būklė 3 

17. Netolygi ekonominė ir socialinė plėtra tarp regiono savivaldybių 4 

18. Nepakankamai išvystyta verslo informacinė sistema, neišnaudojama esama informacinė struktūra, mažas verslumo 

skatinimas 
3 

19. Prasta rajoninių kelių bei miestų gatvių būklė regione 3 

20. Neįgaliųjų poreikiams nepritaikyta tiek viešoji, tiek individuali aplinka  3 

21. Dideli nenaudojamų žemės ūkio naudmenų plotai, ypač atokiose regiono vietovėse ir vietovėse mažiau palankiose 3 
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ūkininkauti  

22. Prasta daugumos kultūros paveldo objektų būklė 3 

23. Daugėja sergančiųjų priklausomybės ligomis  4 

24. Spartus „protų nutekėjimas“ ir kvalifikuotos darbo jėgos migracija 5 

 

 

 

 

 

GALIMYBĖS Įvertinimas 

1. Lietuvos ir užsienio šalių ekonomikos atsigavimas kurti aukštesnę pridėtinę vertę apdirbamosios pramonės įmonėse  5 

2. Tiesioginių užsienio investicijų atėjimas į regioną 4 

3. Atsigaunančios rinkos po ekonominio nuosmukio  5 

4. Naujų užsienio rinkų suradimas pramonės produkcijos eksportui  5 

5. Naujų įmonių steigimasis ne tik regiono centre  4 

6. Augantis šalyje paslaugų sektorius  4 

7. Paslaugų įvairovė pagal augančius rinkos poreikius  4 

8. Plėtra ir modernizavimas rekreacinio ir aktyvaus poilsio infrastruktūros 4 

9. Turizmo rinkodaros plėtra ir vystymas didins turistų srautus visus metus  4 

10. Kompleksiškai tvarkyti gyvenamuosius rajonus, juos modernizuojant, renovuojant  gyvenamuosius namus, tvarkant 

viešąsias erdves 
4 

11. Alternatyvių energijos šaltinių panaudojimas 4 

12. Neformalaus švietimo plėtojimas ir mokymosi visą gyvenimą skatinimas 4 

13. Geležinkelio transporto ir su juo susijusios infrastruktūros plėtra  4 

14. Nenaudojamų kaimo pastatų panaudojimas paslaugų teikimui bei amatų vystymui 4 

15. Spartinti žinių visuomenės formavimosi procesus regione  4 

16. Diegti šiuolaikinių viešųjų paslaugų teikimo elektronines sistemas, steigiant darbo vietas namuose neįgaliems ir juos 

prižiūrintiems asmenims panaudoti interneto galimybes 
4 

17. Išaugęs maitinimo įstaigų paslaugų poreikis 4 

18. Palanki mokesčių politika SVV subjektams 5 

19. Didėjanti Valstybės ir ES parama SVV įmonėms,  naujų verslų atsiradimui 4 

20. Sveikos gyvensenos propagavimas visuomenėje, sveikatinimo ir sporto paslaugų prieinamumo regiono gyventojams 4 
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didinimas 

21. Didėjantis poreikis plėtoti naujas švietimo paslaugas  4 

22. Didėjantis gyventojų poreikis miško teikiamoms gėrybėms, ekologiškiems bei natūraliems produktams 4 

23. Kultūros ir gamtos paveldo objektų pritaikymas kaimo turizmo paslaugų plėtrai siekiant išsaugoti jų kultūrinę vertę 4 

24. Taikyti versle efektyvaus paramos skyrimo ir jos panaudojimo sistemą 4 

 

 

 

 

 

GRĖSMĖS Įvertinimas 

1. Ekonominis nuosmukis 5 

2. „Šešėlinė“ ekonomika 3 

3. Energetinių išteklių kainų augimas 4 

4. Struktūrinio ir ilgalaikio nedarbo augimas 5 

5. Šalies mastu ir užsienio rinkose auganti konkurencija  5 

6. Didėjantys naujų aplinkos apsaugos priemonių įdiegimo kaštai 4 

7. Senstanti visuomenė ir jai reikalingas tik specifinių – sveikatos priežiūros ir socialinių, paslaugų poreikis  5 

8. Dėl paramos gavėjų skaičiaus, augs socialinės apsaugos išlaidos 4 

9. Kvalifikuotos darbo jėgos emigracija iš regiono 5 

10. Aktyvi kitų regionų turistų pritraukimo veikla ir mažėsiantys užsienio turistų srautai 3 

11. Priklausomybių ligų plitimas, sergamumo didėjimas bei senėjimas padidins socialinių paslaugų poreikį 5 

12. Nevystomas viešo, privataus ir mokslo sektorių bendradarbiavimas 4 

13. Mažėjanti šalies ir regiono gyventojų perkamoji galia  4 

14. Didėjanti politikų įtaka NVO ir bendruomenėms 4 

15. Nepalanki mokesčių politika šalyje, sudėtinga verslo įkūrimo ir vystymo teisinė bazė stabdo verslo plėtrą 5 

16. Agresyvi stambaus verslo skverbtis ir kainodara 5 

17. Stokojama inovatyvių idėjų verslams kurti  4 

18. Dėl mažėjančio inovacijų diegimo ir mokslinių tyrimų taikymo, žemas įmonių konkurencingumas 3 

19. Profesinių mokyklų ir suaugusiųjų švietimo įstaigų programų neatitikimas darbo rinkos poreikiams 5 

20. Neauganti gyventojų perkamoji galia 4 

21. Studentų ir moksleivių skaičiaus mažėjimas aukštosiose ir kt. mokyklose 4 
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22. Mažėjantis kaimo gyventojų, ypač darbingo amžiaus ir jaunimo, skaičius 4 

23. Blogėjanti daugiabučių ir individualių namų bei viešųjų pastatų būklė, didėjantys jų išlaikymo kaštai dėl nevykdomos jų 

modernizacijos 
4 

24. Per mažas informacijos sklaidos priemonių dėmesys regiono problematikai ir žinomumui 5 
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  Regionų plėtros planų  

                                                                                                                                         rengimo metodikos 

                     2 priedas 

 

3. ALYTAUS REGIONO PLĖTROS STRATEGIJA 
 

2.1  Alytaus regiono plėtros vizija  
 

Alytaus regionas 2021 m. - konkurencingos augančios ekonomikos, darnios bendruomenės, savitais turizmo, 

rekreaciniais ir gamtos ištekliais pasižymintis, kultūrinį paveldą puoselėjantis Pietų Lietuvos regionas. 

 

Alytaus regionas 2021 m. pasižymi: 

 

- Konkurencinga ekonomika 

Regione išvystyta moderni apdirbamoji gamyba, statybos ir transporto sektoriai. Sudarytos palankios 

sąlygos verslo plėtrai ir investicijoms pritraukti. Išplėtota verslo infrastruktūra. Ūkio lankstumą ir 

prisitaikymą rinkos pokyčiams užtikrina išsilavinę, naujovėms atviri ir verslūs žmonės. Susisiekimo 

infrastruktūra pritaikyta ekonominėms veikloms. 
 

- Savita turizmo ir rekreacijos sistema 

Regiono gamtiniai ištekliai ir kultūrinis paveldas tvariai naudojamas gydomajai, pažintinei, 

pramoginei, sportinei ir laisvalaikio rekreacijai, siekiant juos išsaugoti ateities kartoms. Regiono 

pažintiniai maršrutai ir šiuolaikinė aukštos kokybės turizmo infrastruktūra poilsiui, sveikatos ir 

darbingumo atstatymui gerai žinomi ir gausiai lankomi. 
 

- Švaria gamta 

Regione suformuotas saugomų teritorijų tinklas užtikrina gamtos apsaugos ir panaudojimo 

pusiausvyrą. Švarūs miškai, upės ir ežerai išsaugoti ateities kartoms. Regione yra gausūs 

atsinaujinantys gamtos ištekliai.  
 

- Puoselėjama etnokultūra 

Puoselėjamas Dzūkijos regiono kultūros ir istorijos tapatumas. Krašto savitos kultūros ir istorijos 

vertybės įsiliejusios į šiuolaikinį miesto ir kaimo gyvenimą. Daina užima svarbią vietą bendruomenėje. 
 

- Darnia bendruomene 

Regione gyvena bendruomeniška ir svetinga, sąmoninga, aktyvi ir sveika, stiprų žmogaus ir gamtos 

ryšį išlaikiusi visuomenė. Aukštą gyvenimo kokybę užtikrina moderni ekoinžinerinė ir energetikos 

infrastruktūra. 

 

Vizijos įgyvendinimo principai: 

 

- Darnumas: Aplinkosauginių, ekonominių ir socialinių visuomenės tikslų suderinamumas, užtikrinant 

visuotinę gerovę ateities kartoms. 

- Naujumas: Ekonominio ir mokslinio potencialo sujungimas, kuriant didelės pridėtinės vertės produktus ir 

užtikrinant aukštą gyvenimo kokybę. 

- Savitumas: Išskirtinių Dzūkijos krašto unikalumo požymių, pranašumų ir vertybių puoselėjimas, turtinimas 

ir skleidimas. 

- Partnerystė: Visuomeninio ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas, sprendžiant svarbias regionui 

problemas ir siekiant bendrų tikslų.  

- Atvirumas: Vienodos sąlygos visiems kurti ir stiprinti regiono ekonominį, politinį, mokslinį, socialinį ir 

kultūrinį potencialą. Regiono plėtros rezultatais naudojasi visi gyventojai.  
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  Regionų plėtros planų  

                                                                                                                                         rengimo metodikos 

                              2 priedas 

 

 

3.2  Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano prioritetai, 

tikslai ir uždaviniai 
 

____________________________ 

 

 
Eil. Nr.   

1 Prioritetas.  KONKURENCINGA EKONOMIKA 

1.1 1.Tikslas. DIDINTI ŪKINĖS VEIKLOS ĮVAIROVĘ IR PAGERINTI SĄLYGAS 

INVESTICIJŲ PRITRAUKIMUI, MAŽINANT GEOGRAFINIŲ SĄLYGŲ IR 

DEMOGRAFINIŲ PROCESŲ SUKELIAMUS GYVENIMO KOKYBĖS 

NETOLYGUMUS  

1.1.1 Uždavinys. Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, kuriant ir atnaujinant viešąją ir 

ekoinžinerinę infrastruktūrą,  gamtos, kultūros paveldo objektus ir kultūros 

įstaigas 

1.1.2 Uždavinys. Pagerinti darbo jėgos judėjimo galimybes gerinant susisiekimo 

sistemas 

2 Prioritetas. DARNI BENDRUOMENĖ 

2.1 Tikslas. GERINTI VIEŠŲJŲ  PASLAUGŲ KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ 

2.1.1  Uždavinys. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą 

2.1.2 Uždavinys. Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų 

grupėms mažinant sveikatos netolygumus ir skatinant sveiką senėjimą  

2.1.3 Uždavinys. Padidinti socialinio būsto ir socialinių paslaugų prieinamumą 

pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms  

2.1.4 Uždavinys. Pagerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę ir efektyvumą  
3 Prioritetas. SAUGI, ŠVARI IR PATOGI GYVENTI APLINKA 

3.1 Tikslas. DARNIAI TVARKYTI IR VYSTYTI REGIONO TERITORIJĄ  

3.1.1 Uždavinys. Pagerinti regiono kraštovaizdžio apsaugos, planavimo ir tvarkymo 

efektyvumą  

3.1.2 Uždavinys. Sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį 

 



Alytaus regiono 2014 – 2020 metų plėtros planas (projektas) 

 

Regionų plėtros planų 
rengimo metodikos 
3 priedas 

 

PRIEMONIŲ PLANAS 

1 lentelė. Priemonės, joms įgyvendinti reikalingų lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. 

  

2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 
Iš viso 2014-2020 m. (be 

rezervinių projektų) 

Nr. Lėšų poreikis: Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos 

                

1.1. 

Tikslas: DIDINTI ŪKINĖS 

VEIKLOS ĮVAIROVĘ IR 

PAGERINTI SĄLYGAS 

INVESTICIJŲ PRITRAUKIMUI, 

MAŽINANT GEOGRAFINIŲ 

SĄLYGŲ IR DEMOGRAFINIŲ 

PROCESŲ SUKELIAMUS 

GYVENIMO KOKYBĖS 

NETOLYGUMUS 

328 999 281 645 21 224 029 12 815 260 9 153 477 5 958 598 4 081 967 3 058 603 3 237 729 2 406 332 1 609 878 1 198 770 39 636 078 25 719 207 

1.1.1. 

Uždavinys: Sudaryti sąlygas darbo 

vietų kūrimui, kuriant ir 

atnaujinant viešąją ir 

ekoinžinerinę  infrastruktūrą,  

gamtos, kultūros paveldo 

objektus ir kultūros įstaigas 

328 999 281 645 2 012 7593 11 946 549 6 582 764 3 933 335 2 356 416 1 793 719 2 356 415 1 793 718 949 094 739 460 32 701 282 20 488 427 

1.1.1.1  

Priemonė: Kaimo gyvenamųjų vietovių 

(turinčių iki 1 tūkst. gyventojų) 

atnaujinimas 
0 0 287 931 198 300 287 931 198 300 287 931 198 300 287 931 198 300 0 0 1 151 724 793 198 

1.1.1.2 

Priemonė: Kaimo gyvenamųjų vietovių 

(turinčių 1-6 tūkst. gyventojų) 

atnaujinimas ir plėtra 
328 999 281 645 986 999 844 936 986 999 844 936 493 500 422 468 493 498 422 467 0 0 3 289 995 2 816 453 

1.1.1.3  
Priemonė: Varėnos miesto 

kompleksinė plėtra 474 547 369 730 1 423 641 1 109 191 1 423 641 1 109 191 474 547 369 730 474 547 369 730 474 547 369 730 4 745 471 3 697 302 

1.1.1.4 
Priemonė: Alytaus, Druskininkų ir 

Lazdijų miestų kompleksinė plėtra 0 0 632 652 433 491 632 652 433 491 632 652 433 491 632 652 433 491 0 0 2 530 609 1 733 965 

1.1.1.5. 

Priemonė: Geriamojo vandens tiekimo 

ir nuotekų tvarkymo sistemų 

renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo 

tobulinimas 

0 0 12 065 009 6 399 860 0 0 0 0 0 0 0 0 12 065 009 6 399 860 

1.1.1.6. 
Priemonė: Paviršinių nuotekų sistemų 

tvarkymas 0 0 2 809 660 2 387 993 0 0 0 0 0 0 0 0 2 809 660 2 387 993 

1.1.1.7. 

Priemonė:  Savivaldybes jungiančių 

turizmo trasų ir turizmo maršrutų 

informacinės infrastruktūros plėtra 
0 0 0 0 505 434 431 212 0 0 0 0 0 0 505 434 431 212 

1.1.1.8. 
Priemonė: Modernizuoti savivaldybių 

kultūros infrastruktūrą 0 0 1 578 602 599 082 1 578 602 599 082 0 0 0 0 0 0 3 157 204 1 198 164 

1.1.1.9. 
Priemonė: Aktualizuoti savivaldybių 

0 0 824 406 343 427 1 648 812 686 854 0 0 0 0 0 0 2 473 218 1 030 281 
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kultūros paveldo objektus 

1.1.2. 

Uždavinys: Pagerinti darbo jėgos 

judėjimo galimybes gerinant 

susisiekimo sistemas 
0,00 0,00 1.221.220,09 1.038.037,08 3.012.302,59 2.560.457,20 1.877.147,90 1.595.575,72 764.447,06 649.780,00 573.117,65 487.150,00 7.448.235,29 6.331.000,00 

1.1.2.1. 

Priemonė: Vietinio susisiekimo viešojo 

transporto priemonių parko 

atnaujinimas 

0 0 124 363 106 594 310 908 266 486 373 089 319 783 248 726 213 189 186 545 159 892 1 243 630 1 065 945 

1.1.2.2. 
Priemonė: Darnaus judumo priemonių 

diegimas 
0 0 0 0 0 0 257 115 220 500 642 789 551 249 385 673 330 749 1 285 577 1 102 498 

1.1.2.3. 
Priemonė: Pėsčiųjų ir dviračių takų 

rekonstrukcija ir plėtra 
0 0 85 835 42 201 214 583 105 500 257 499 126 600 171 666 84 400 128 750 63 300 858 331 421 998 

1.1.2.4. 
Priemonė: Vietinių kelių techninių 

parametrų ir eismo saugos gerinimas 0 0 354 693 264 010 886 815 660 085 1 064 068 792 020 709 648 528 214 532 034 396 010 3 547 258 2 640 339 

2.1. 
Tikslas: GERINTI VIEŠŲJŲ  

PASLAUGŲ KOKYBĘ IR 

PRIEINAMUMĄ 

0 0 7 183 317 5527194 5013111 3664224 3123205 2046427 0 0 0 0 15 319 633 11 237 844 

2.1.1. 

Uždavinys. Bendrojo ugdymo ir 

neformaliojo švietimo įstaigų (ypač 

vykdančių ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas) 

tinklo veiklos efektyvumo didinimas 

0 0 2340761 1373848 2340761 1373848 2340761 1373848 0 0 0 0 7 022 283 4 121 543 

2.1.1.1. 
Priemonė: Mokyklų tinklo efektyvumo 

didinimas 0 0 863 938 468 303 863 938 468 303 863 938 468 303 0 0 0 0 2 591 814 1 404 909 

2.1.1.2. 
Priemonė: Neformaliojo švietimo 

infrastruktūros tobulinimas 0 0 587 531 506 777 587 531 506 777 587 531 506 777 0 0 0 0 1 762 592 1 520 330 

2.1.1.3. 

Priemonė: Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo prieinamumo 

didinimas 
0 0 889 292 398 768 889 292 398 768 889 292 398 768 0 0 0 0 2667877 1196303 

2.1.2. 

Uždavinys. Sveikatos netolygumų 

sumažinimas, gerinant sveikatos 

priežiūros kokybę ir prieinamumą 

tikslinėms gyventojų grupėms ir 

sveiko senėjimo skatinimas  

0 0 1 369 112 1 174 917 1 771 003 1 519 909 401 891 344 992 0 0 0 0 3 542 007 3 039 818 

2.1.2.1 

Priemonė:  Pirminės asmens ir 

visuomenės sveikatos priežiūros 

veiklos efektyvumo didinimas gerinant 

jų infrastruktūrą  

0 0 1 369 112 1 174 917 1 369 112 1 174 917 0 0 0 0 0 0 2 738 224 2 349 833 

2.1.2.2 

Priemonė: Pirminės asmens ir 

visuomenės sveikatos priežiūros 

veiklos efektyvumo didinimas vykdant 

švietimo ir mokymo veiklas 

0 0 0 0 401 891 344 992 401 891 344 992 0 0 0 0 803 783 689 985 

2.1.3. 

Uždavinys. Socialinio būsto ir 

socialinių paslaugų prieinamumo 

pažeidžiamiausioms gyventojų 

grupėms padidinimas 

0 0 3 092 892 2 650 843 520 795 442 881 0 0 0 0 0 0 3 613 687 3 093 723 

2.1.3.1 
Priemonė: Socialinių paslaugų 

0 0 520 795 442 881 520 795 442 881 0 0 0 0 0 0 1 041 589 885 761 
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infrastruktūros plėtra 

2.1.3.2 
Priemonė: Socialinio būsto fondo 

plėtra 0 0 2 572 098 2 207 962 0 0 0 0 0 0 0 0 2 572 098 2 207 962 

2.1.4. 

Uždavinys. Visuomenei teikiamų 

paslaugų kokybės, didinant jų 

atitikimo visuomenės poreikiams 

pagerinimas   

0 0 380 552 327 587 380 552 327 587 380 552 327 587 0 0 0 0 1 141 657 982 760 

2.1.4.1. 

Priemonė: Paslaugų teikimo ir asmenų 

aptarnavimo kokybės gerinimas 

savivaldybėse 
0 0 380 552 327 587 380 552 327 587 380 552 327 587 0 0 0 0 1 141 657 982 760 

3.1. 

TIKSLAS. DARNIAI TVARKYTI 

IR VYSTYTI REGIONO 

TERITORIJĄ  
0 0 2 629 659 2 244 335 0 0 0 0 744 306 628 017 0 0 3 373 964 2 872 352 

3.1.1. 

Sumažinti sąvartynuose šalinamų 

komunalinių atliekų kiekį 0 0 1 885 353 1 616 318 0 0 0 0 0 0 0 0 1 885 353 1 616 318 

3.1.1.1 

Priemonė: Komunalinių atliekų 

tvarkymo infrastruktūros plėtra 0 0 1 885 353 1 616 318 0 0 0 0 0 0 0 0 1 885 353 1 616 318 

3.1.2. 

Uždavinys. Kraštovaizdžio apsauga, 

planavimas ir tvarkymas 0 0 744 306 628 017 0 0 0 0 744 306 628 017 0 0 1 488 611 1 256 034 

3.1.2.1. Priemonė: Kraštovaizdžio apsauga 
0 0 744 306 628 017 0 0 0 0 744 306 628 017 0 0 1 488 611 1 256 034 

  

Iš viso planui įgyvendinti: 

  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Iš viso 2014-2020 m. (be 

rezervinių projektų) 

  

Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos 

  

803 545 651 375 30 986 768 20 500 613 13 489 487 8 999 360 6 963 606 4 929 319 4 405 764 3 429 056 1 707 549 1 319 681 58 356 718 39 829 404 
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2 lentelė. Projektams įgyvendinti reikalingų lėšų poreikis, finansavimo šaltiniai ir pagrindinių projektų įgyvendinimo etapų terminai. 

Požymiai Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Lt) Projekto etapai 

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 

teritorija 

Veiksmų 

programos 

įgyvendinimo 

plano priemonė 

arba  Kaimo 

plėtros 

programos 

priemonė (Nr.) 

R/V* ITI** rez.*

** 

Iš viso: Savivaldy

bės 

biudžetas 

Valstybės 

biudžetas 

Privačios 

lėšos 

Kitos 

viešosios 

lėšos 

ES lėšos Įtraukimas į 

sąrašą 

(metai/mėnuo

) 

Paraiškos 

pateikimas 

įgyvendinančiajai 

institucijai 

(metai/mėnuo) 

Finansavimo 

sutarties 

sudarymas 

(metai/mėnuo) 

Projekto 

užbaigimas 

(metai) 

                   

1.1 

TIKSLAS:  

DIDINTI ŪKINĖS VEIKLOS ĮVAIROVĘ IR PAGERINTI SĄLYGAS INVESTICIJŲ 

PRITRAUKIMUI, MAŽINANT GEOGRAFINIŲ SĄLYGŲ IR DEMOGRAFINIŲ 

PROCESŲ SUKELIAMUS GYVENIMO KOKYBĖS NETOLYGUMUS 

39.663.121 8.483.764 1.103.847 1.277.866 3.078.267 25.719.207 - - -  

1.1.1 

UŽDAVINYS:  

Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, kuriant ir atnaujinant viešąją ir ekoinžinerinę  

infrastruktūrą,  gamtos, kultūros paveldo objektus ir kultūros įstaigas 

32.728.324 6.928.175 955.418 1.277.866 3.078.267 20.488.427 - - -  

1.1.1.1 
Priemonė:   
Kaimo gyvenamųjų vietovių (turinčių iki 1 tūkst. gyventojų) atnaujinimas 1.151.724 191.954 166.572 0 0 793.198 - - -  

1.1.1.1.1 

Sąlygų organizuoti 

vaikų ir jaunimo 

stovyklas Varėnos r. 

Liškiavos mokyklos - 

daugiafunkciame 

centre sudarymas 

Varėnos r. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

žemės ūkio 

ministerija 

Varėnos r. 

savivaldybė 

  R - - 287.931 47.988 41.643 0 0 198.300         

1.1.1.1.2 

Varėnos r. Valkininkų 

gimnazijos Naujųjų 

Valkininkų 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo skyriaus 

pastato 

modernizavimas ir 

pritaikymas 

bendruomenės 

poreikiams 

Varėnos r. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

žemės ūkio 

ministerija 

Varėnos r. 

savivaldybė 

  R - - 287.931 47.988 41.643 0 0 198.300         

1.1.1.1.3 

Vietinės reikšmės kelių 

ir gatvių rekonstrukcija 

Varėnos rajono kaimo 

gyvenamosiose 

vietovėse 

 

Varėnos r. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

žemės ūkio 

ministerija 

Varėnos r. 

savivaldybė 

  R - - 575.862 95.977 83.286 0 0 396.599         

1.1.1.2 
Priemonė:   

Kaimo gyvenamųjų vietovių (turinčių 1-6 tūkst. gyventojų) atnaujinimas ir plėtra 
3.289.995 236.771 236.771 0 0 2.816.453 

    

1.1.1.2.1 

Matuizų kaimo 

viešosios 

infrastruktūros 

atnaujinimas ir 

pritaikymas 

bendruomenės 

poreikiams 

Varėnos r. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

ministerija 

Varėnos r. 

savivaldybė 

8.2.1-CPVA-R-

908 
R - - 471.347 35.351 35.351 0 0 400.645         

1.1.1.2.2 

Senosios Varėnos 

kaimo viešosios 

infrastruktūros 

atnaujinimas ir 

pritaikymas 

bendruomenės 

poreikiams 

Varėnos r. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

ministerija 

Varėnos r. 

savivaldybė 

8.2.1-CPVA-R-

908 
R - - 707.020 53.027 53.027 0 0 600.967         
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1.1.1.2.3 

Kompleksinė 

Miklusėnų gyvenvietės 

plėtra 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

ministerija 

Alytaus 

rajonas 
8.2.1-CPVA-R-

908 
R - - 1.019.989 66.521 66.521 0 0 886.947 

   
 

1.1.1.2.4 

Leipalingio viešosios 

erdvės sutvarkymas 

Druskininkų 

savivaldybės 

administracija   

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

ministerija 

Druskininųk 

savivaldybė, 

Leipalingio 

seniūnija 

8.2.1-CPVA-R-

908 
R - - 417.761 31.332 31.332 0 0 355.097         

1.1.1.2.5 

Viečiūnų mokyklos su 

biblioteka 

rekonstrukcija ir 

išplėtimas 

Druskininkų 

savivaldybės 

administracija   

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

ministerija 

Druskininkų 

savivaldybė, 

Viečiūnų 

seniūnija 

8.2.1-CPVA-R-

908 
R - - 673.878 50.541 50.541 0 0 572.797         

1.1.1.3 
Priemonė:    

Varėnos miesto kompleksinė plėtra 
4.745.471 721.937 326.233 0 0 3.697.302 

    

1.1.1.3.1 

Varėnos miesto 

centrinės dalies 

modernizavimas ir 

pritaikymas 

visuomenės poreikiams 

Varėnos r. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

ministerija 

Varėnos r. 

savivaldybė 
07.1.1-CPVA-

R-905 
R ITI - 2 085 265 156 395 156 395 0 0 1 772 475         

1.1.1.3.2 

Dainų slėnio 

infrastruktūros 

atnaujinimas ir 

pritaikymas 

visuomenės poreikiams 

Varėnos r. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

ministerija 

Varėnos r. 

savivaldybė 
07.1.1-CPVA-

R-905 
R ITI - 1 384 055 469 830 74 126 0 0 840 099         

1.1.1.3.3 

Karloniškės ežero ir jo 

prieigų sutvarkymas ir 

pritaikymas  aktyviam 

poilsiui 

Varėnos r. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

ministerija 

Varėnos r. 

savivaldybė 
07.1.1-CPVA-

R-905 
R ITI - 117 651 8 824 8 824 0 0 100 003         

1.1.1.3.4 

Pramonės zonos 

įrengimas Varėnos 

mieste 

Varėnos r. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

ministerija 

Varėnos r. 

savivaldybė 
07.1.1-CPVA-

R-905 
R ITI - 1 158 500 86 888 86 888 0 0 984 725         

1.1.1.4 
Priemonė:     

Alytaus, Druskininkų ir Lazdijų miestų kompleksinė plėtra 
2.530.609 658.980 137.664 0 0 1.733.965 

    

1.1.1.4.1 

Buvusių pramoninių 

teritorijų pritaikymas 

verslo vystymui ir 

plėtrai  

Alytaus m. 

savivaldybės 

administracija 

  Alytaus m. 

07.1.1-CPVA-

V-902 
V ITI  - 1 853 568 608 202 86 886 0 0 1 158 480         

1.1.1.4.2 

Amatų centro „Menų 

kalvė“ Druskininkuose 

įkūrimas 

Druskininkų 

savivaldybės 

administracija   

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

ministerija 

Druskininkų 

m. 
07.1.1-CPVA-

V-903 
R ITI  - 333 534 50 030 0 0 0 283 504         

1.1.1.4.3 

Lazdijų miesto 

kompleksinė 

infrastruktūros plėtra, 

III etapas. Teritorijų 

tarp Sodų g., Seinų g. ir 

M. Gustaičio g. ir tarp 

Vilties g., ir M. 

Gustaičio g. 

infrastruktūros 

sutvarkymas 

Lazdijų rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

ministerija 

Lazdijų m. 

07.1.1-CPVA-

V-903 
R ITI -  343 507 25 763 25 763 0 0 291 981         

1.1.1.5 

Priemonė:     

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo 

tobulinimas 

12.065.009 1.730.683 0 1.277.866 2.656.600 6.399.860 

    

1.1.1.5.1 

Geriamojo vandens 

tiekimo tinklų D250 

rekonstrukcija Varėnos 

miesto Vytauto-Žiedo 

gatvėse 

UAB 

“Varėnos 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Varėnos m. 

05.3.2-APVA-

R-014 
R -  -  31 720 0 0 15 860 0 15 860         
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1.1.1.5.2. 

Nuotekų surinkimo 

tinklų D300 

rekonstrukcija Varėnos 

miesto Žaliojoje 

gatvėje 

UAB 

“Varėnos 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Varėnos m. 

05.3.2-APVA-

R-014 
R -  -  91 754 0 0 45 877 0 45 877         

1.1.1.5.3 

Nuotekų valymo 

įrenginių 

rekonstrukcija apie 100 

m³/p Merkinės 

gyvenvietėje 

UAB 

“Varėnos 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Varėnos r. 

savivaldybė 
05.3.2-APVA-

R-014 
R -  -  695 000 347 500 0 0 0 347 500         

1.1.1.5.4. 

Nuotekų valymo 

įrenginių 

rekonstrukcija apie 90  

m³/p Matuizų 

gyvenvietėje, Varėnos 

r. 

UAB 

“Varėnos 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Varėnos r. 

savivaldybė 

05.3.2-APVA-

R-014 
R -  -  645 000 322 500 0 0 0 322 500         

1.1.1.5.5. 

Geriamojo vandens 

tiekimo tinklų 

rekonstrukcija Varėnos 

miesto Dzūkų gatvėje 

UAB 

“Varėnos 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Varėnos m. 

05.3.2-APVA-

R-014 
R -  -  158 966 79 483 0 0 0 79 483         

1.1.1.5.6. 

Nuotekų surinkimo 

tinklų rekonstrukcija 

Varėnos miesto Dzūkų 

gatvėje 

UAB 

“Varėnos 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Varėnos m. 

05.3.2-APVA-

R-014 
R -  -  73 221 36 474 0 0 0 36 747         

1.1.1.5.7. 

Geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų 

surinkimo tinklų 

rekonstrukcija Varėnos 

m. Basanavičiaus 

gatvėje 

UAB 

“Varėnos 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Varėnos m. 

05.3.2-APVA-

R-014 
R ITI - 141 126 0 0 70 563 0 70 563        

1.1.1.5.8. 

Geriamojo vandens 

tiekimo tinklų 

rekonstrukcija Varėnos 

miesto centrinėje 

dalyje 

UAB 

“Varėnos 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Varėnos m. 

05.3.2-APVA-

R-014 
R ITI - 105 104 0 0 52 552 0 52 552        

1.1.1.5.9. 

Geriamo vandens 

tiekimo tinklų D110 

nauja statyba Varėnos 

miesto Pušyno, 

Dainavos, Glėbo 

gatvėse ir Pušyno 

skersgatvyje 

UAB 

“Varėnos 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Varėnos m. 

05.3.2-APVA-

R-014 
R -  -  52 410 26 205 0 0 0 26 205         

1.1.1.5.10. 

Nuotekų surinkimo 

tinklų ir nuotekų 

siurblinių nauja statyba 

Panočių gyvenvietėje, 

Varėnos r. 

UAB 

“Varėnos 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Varėnos r. 

savivaldybė 
05.3.2-APVA-

R-014 
R -  -  191 900 95 950 0 0 0 95 950         

1.1.1.5.11. 

Nuotekų valymo 

įrenginių nauja statyba 

iki 10 m³/p Panočių 

gyvenvietėje, Varėnos 

r. 

UAB 

“Varėnos 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Varėnos r. 

savivaldybė 
05.3.2-APVA-

R-014 
R -  -  80 000 40 000 0 0 0 40 000         

1.1.1.5.12. 

Nuotekų valymo 

įrenginių 

rekonstrukcija apie 10  

m³/p Puodžių 

gyvenvietėje, Varėnos 

r. 

UAB 

“Varėnos 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Varėnos r. 

savivaldybė 

05.3.2-APVA-

R-014 
R -  -  105 000 52 500 0 0 0 52 500         

1.1.1.5.13. 

Geriamojo vandens 

tiekimo tinklų nauja 

statyba Merkinės 

gyvenvietėje, Varėnos 

r. 

UAB 

“Varėnos 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Varėnos r. 

savivaldybė 
05.3.2-APVA-

R-014 
R -  -  35.694 35 658 0 0 0 35 658         

1.1.1.5.14 

Vandentiekio 

magistralės DN 500 

Putinų g. Alytuje, 

rekonstravimas 

UAB 

“Dzūkijos 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Alytaus m. 

05.3.2-APVA-

R-014 
R ITI  - 340 000 0 0 0 170 000 170 000         
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1.1.1.5.15 

Vandentiekio tinklų 

rekonstravimas  nuo 

Pulko g. vandens 

ruošyklos iki Pulko g. 

ir S. Dariaus ir S. 

Girėno g. sankirtos 

UAB“Dzūkijo

s vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Alytaus m. 

05.3.2-APVA-

R-014 
R - - 304.000 0 0 0 152.000 152.000         

1.1.1.5.16 

Buitinių nuotekų 

siurblinės ir 

spaudiminės nuotekų 

linijos rekonstravimas 

Putinų g., Alytuje 

UAB“Dzūkijo

s vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Alytaus m. 

05.3.2-APVA-

R-014 
R - - 130.000 0 0 0 65.000 65.000         

1.1.1.5.17 

Vandentiekio 

diukerio per Nemuno 

upę Maironio g., 

Alytuje, 

rekonstravimas 

(projektavimas ir 

statyba) 

UAB“Dzūkijo

s vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Alytaus m. 

05.3.2-APVA-

R-014 
R - - 62.000 0 0 0 31.000 31.000         

1.1.1.5.18 

Vandentiekio 

magistralės DN500 

nuo Santaikos g. iki 

aukštos zonos 

vandenes talpyklų 

rekonstravimas 

UAB“Dzūkijo

s vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Alytaus m. 

05.3.2-APVA-

R-014 
R - - 542.000 0 0 0 271.000 271.000         

1.1.1.5.19 

Antros vandentiekio 

stoties, Putinų g, 82, 

Alytuje 

rekonstravimas 

UAB“Dzūkijo

s vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Alytaus m. 

05.3.2-APVA-

R-015 
R - - 3.397.200 0 0 0 1.698.600 1.698.600         

1.1.1.5.20 

Alytaus miesto 

vandentiekio 

skirstomojo tinklo ir 

nuotakyno 

rekonstravimas 

UAB“Dzūkijo

s vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Alytaus m. 

05.3.2-APVA-

R-014 
R - - 538.000 0 0 0 269.000 269.000         

1.1.1.5.21 

Simno nuotekų 

valyklos rekonstrukcija 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Alytaus 

rajonas 05.3.2-APVA-

R-014 
R -  -  1 021 606 510 803 0 0 0 510 803 

   
 

1.1.1.5.22 

Krokialaukio 

vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo sistemų 

įrengimas 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Alytaus 

rajonas 

05.3.2-APVA-

R-014 
R  - -  1 101 658 183 610 0 0 0 918 048 

   
 

1.1.1.5.23 

Druskininkų III-sios 

vandenvietės vandens 

gerinimo įrenginių 

rekonstrukcija 

UAB 

"Druskininkų 

vandenys" 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Druskininkų 

m. 05.3.2-APVA-

R-014 
R - - 2.186.028 0 0 1.093.014 0 1.093.014         

1.1.1.6 
Priemonė:     

Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas 
2.809.660 0 0 0 421.667 2.387.993 

    

1.1.1.6.1 

Lietaus nuotekų tinklų 

įrengimas pramoninėje 

teritorijoje Pramonės g. 

1, Alytuje 

UAB 

“Dzūkijos 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Alytaus m. 

05.1.1-APVA-

R-007 
R ITI  - 290 000 0 0 0 145 000 145 000         

1.1.1.6.1 

Dailidės ežero 

paviršinių nuotekų 

surinkimo ir valymo 

įrenginiai 

UAB“Dzūkijo

s vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Alytaus m. 

05.1.1-APVA-

R-007 
R - - 1.030.660 0 0 0 155.000 875.660 

    

1.1.1.6.2 

Naujosios g. dalies 

paviršinių nuotekų 

tinklų rekonstravimas 

UAB“Dzūkijo

s vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Alytaus m. 

05.1.1-APVA-

R-007 
R - - 766.000 0 0 0 114.717 651.283 

    

1.1.1.6.3 

Likiškėlių, Santaikos, 

Ulonų ir Daugų gatvių 

paviršinių nuotekų 

tinklų rekonstravimas 

UAB“Dzūkijo

s vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Alytaus m. 

05.1.1-APVA-

R-007 
R - - 1.013.000 0 0 0 151.950 861.050 

    

1.1.1.7 
Priemonė:     

Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra 
505.434 74.051 0 0 0 431.212 
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1.1.1.7.1 

Savivaldybes 

jungiančių turizmo 

trasų ir turizmo 

maršrutų informacinės 

infrastruktūros plėtra 

Varėnos r. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

ūkio 

ministerija 

Varėnos r. 

05.4.1-LVPA-

R-831 
R - - 212 009 31 801 0 0 0 180 208         

1.1.1.7.2 

Turizmo objektų 

ženklinimas (bendras 

regiono projektas) 

  Lietuvos 

Respublikos 

ūkio 

ministerija 

Alytaus 

regionas 05.4.1-LVPA-

R-831  
R -   - 203 538 26 548 0 0 0 176 990 

   
 

1.1.1.7.3 

Savivaldybes 

jungiančių turizmo 

trasų ir turizmo 

maršrutų 

informacinės 

infrastruktūros plėtra 

Alytaus m. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

ūkio 

ministerija 

Alytaus m. 

05.4.1-LVPA-

R-831 
R - - 40.708 5.139 0 0 0 35.398 

    

1.1.1.7.4 

Turizmo trąsų ir 

maršrutų informacinės 

infrastruktūros plėtra 

Druskininkų sav. 

Druskininkų 

savivaldybės 

administracija   

Lietuvos 

Respublikos 

ūkio 

ministerija 

Druskininkų 

savivaldybė 05.4.1-LVPA-

R-831 
R - - 212.009 31.801 0 0 0 180.208 

    

1.1.1.8 
Priemonė:     

Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą 
3.157.204 1.959.039 0 0 0 1.198.164 

    

1.1.1.8.1 

Kultūros įstaigų 

infrastruktūros 

modernizavimas 

Varėnos mieste 

Varėnos r. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

kultūros 

ministerija 

Varėnos m. 

07.1.1-CPVA-

R-305 
R ITI - 352 401 52 860 0 0 0 299 541         

1.1.1.8.2 

Alytaus kultūros ir 

komunikacijos centro 

rekonstravimas 

Alytaus m. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

kultūros 

ministerija 

Alytaus m. 

07.1.1-CPVA-

R-305 
R ITI - 2 100 000 1 800 459 0 0 0 299 541         

1.1.1.8.3 

Druskininkų kultūros 

centro lauko scenos ir 

pagalbinių patalpų 

rekonstravimas 

Vilniaus al. 24, 

Druskininkai, ir 

pritaikymas kultūros 

poreikiams 

Druskininkų 

savivaldybės 

administracija   

Lietuvos 

Respublikos 

kultūros 

ministerija 

Druskininkų 

m. 

07.1.1-CPVA-

R-305 
R ITI -  352 402 52 860 0 0 0 299 541         

1.1.1.8.4 

Modernizuoti kultūros 

įstaigų fizinę ir 

informacinę 

infrastruktūrą Lazdijų 

rajono savivaldybėje: 

Pastato rekonstrukcijos 

ir remonto darbai, 

paslaugų teikimo 

įrangos įsigijimas. 

Laisvės kovų muziejus 

Lazdijuose 

Lazdijų rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

kultūros 

ministerija 

Lazdijų m. 

07.1.1-CPVA-

R-305 
R ITI -  352 401 52 860 0 0 0 299 541         

 
                  

1.1.1.9 
Priemonė:     

Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus 
2.473.218 1.354.759 88.178 0 0 1.030.281 

    

1.1.1.9.1 

 Buvusios sinagogos ir 

rabino namo pastatų 

Alytuje rekonstravimas 

ir aplinkinės teritorijos 

sutvarkymas  

Alytaus m. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

kultūros 

ministerija 

Alytaus m. 

07.1.1-CPVA-

R-302 
R ITI  - 1 509 000 1 284 763 18 181 0 0 206 056         

1.1.1.9.2 

M.K. Čiurlionio 

paminklo skvero 

rekonstrukcija, 

pritaikant jį kultūrinės 

veiklos vykdymui 

Druskininkų 

savivaldybės 

administracija   

Lietuvos 

Respublikos 

kultūros 

ministerija 

Druskininkų 

m. 
05.4.1-CPVA-

R-302 
R ITI  - 242 419 18 181 18 181 0 0 206 056         
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1.1.1.9.3 

Modernizuoti kultūros 

įstaigų fizinę ir 

informacinę 

infrastruktūrą Lazdijų 

rajono savivaldybėje: 

pastato rekonstrukcijos 

ir remonto darbai, 

paslaugų teikimo 

įrangos įsigijimas. 

Motiejaus Gustaičio 

memorialinis namas 

Seinų g. 31, Lazdijai 

Lazdijų rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

kultūros 

ministerija 

Lazdijų m. 

07.1.1-CPVA-

R-302 
R ITI -  242 416 18 180 18 180 0 0 206 056         

1.1.1.9.4 

Butrimonių centrinės 

aikštės rekonstrukcija 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

kultūros 

ministerija 

Alytaus 

rajonas 05.4.1-CPVA-

R-302 
R  - -  236 965 15 454 15 454 0 0 206 056 

   
 

1.1.1.9.5 

Vinco Krėvės-

Mickevičiaus 

memorialinio 

muziejaus atnaujinimas 

Varėnos r. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

kultūros 

ministerija 

Varėnos r. 

05.4.1-CPVA-

R-302 
R - - 242.419 18.181 18.181 0 0 206.056         

1.1.2 
UŽDAVINYS: Pagerinti darbo jėgos judėjimo galimybes gerinant susisiekimo 

sistemas 
6.934.797 1.555.590 148.429 0 0 5.230.780 

    

1.1.2.1 
Priemonė:     

Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas 

          

1.1.2.1.1 

Vietinio susisiekimo 

transporto priemonių 

parko atnaujinimas 

Varėnos r. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Varėnos m. 

04.5.1-TID-R-

518 
R - - 319.731 47.960 0 0 0 271.771         

1.1.2.1.2 

Ekologiškos viešojo 

transporto priemonės 

įsigijimas  

Alytaus m. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Alytaus m.  

04.5.1-TID-R-

518 
R ITI - 403 000 57 823 0 0 0 345 177         

1.1.2.1.3 

Vietinio susisiekimo 

transporto priemonių 

įsigijimas 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Alytaus 

rajonas 04.5.1-TID-R-

518 
R  - -  318 522 41 546 0 0 0 276 976 

   
 

1.1.2.1.4 

Ekologiškų transporto 

priemonių įsigijimas 
Druskininkų 

savivaldybės 

administracij

a   

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Druskininkų 

m. 04.5.1-TID-R-

518 
R - - 202.377 30.357 0 0 0 172.021 

    

1.1.2.2 
Priemonė:    

 Darnaus judumo priemonių diegimas 
1.285.577 183.079 0 0 0 1.102.498 

    

1.1.2.2.1 

Varėnos miesto 

susisiekimo 

infrastruktūros 

saugumo gerinimas ir 

pritaikymas žmonėms 

su specialiaisiais 

poreikiais 

Varėnos r. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Varėnos m.  

04.5.1.-TID-R-

514 
R - - 270.000 40.500 0 0 0 229.500         

1.1.2.2.2 

Vieningos elektroninės 

viešojo transporto 

valdymo sistemos 

įdiegimas Alytaus 

mieste 

Alytaus m. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Alytaus m.  

04.5.1.-TID-R-

514 
R ITI  - 146.134 19.061 0 0 0 127.073         

1.1.2.2.3 

Šviesoforų valdymo 

sistemos 

modernizavimas 

Alytaus m. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Alytaus m.  

04.5.1.-TID-R-

514 
R ITI -  30.000 4.500 0 0 0 25.500         

1.1.2.2.4 

Darnaus judumo plano 

parengimas 

Alytaus m. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Alytaus m.  

04.5.1.-TID-R-

514 
R ITI  - 224.009 33.601 0 0 0 190.408         

1.1.2.2.5 

Darnaus judumo 

priemonių diegimas 

Druskininkuose 

Druskininkų 

savivaldybės 

administracija   

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Druskininkų 

m. 04.5.1.-TID-R-

514 
R - - 352.568 45.987 0 0 0 306.581         
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1.1.2.2.6 

Alytaus rajono 

susisiekimo 

infrastruktūros 

saugumo gerinimas ir 

pritaikymas žmonėms 

su specialiaisiais 

poreikiais 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Alytaus 

rajonas 

04.5.1.-TID-R-

514  
R -   - 270.000 40.500 0 0 0 229.500 

   
 

1.1.2.3 
Priemonė:     

Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra 
858.331 436.335 0 0 0 421.998 

    

1.1.2.3.1 

Dviračių takų 

įrengimas Varėnos 

miesto J. 

Basanavičiaus gatvės 

atkarpose nuo Perlojos 

g. iki Dzūkų g. ir nuo 

M. K. Čiurlionio g. iki 

Mechanizatorių g. 

Varėnos r. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Varėnos m. 

04.5.1-TID-R-

516 
R ITI - 96 513 14 477 0 0 0 82 036         

1.1.2.3.2 

Dviračių trasų, 

infrastruktūros 

įrengimas nuo Putinų 

g. žiedo Pramonės 

gatvėje 

Alytaus m. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Alytaus m.  

04.5.1-TID-R-

516 
R ITI - 500 000 384 668 0 0 0 115 332         

1.1.2.3.3 

Įrengti ar modernizuoti 

dviračių ir pėsčiųjų 

takus, integruoti 

viešąsias erdves į 

dviračių ir pėsčiųjų 

takų tinklą ir taip 

skatinti darnų judumą, 

ekologiškų transporto 

priemonių plėtrą bei 

didinti darbo jėgos 

mobilumą. 

Rekonstruoti dviračių 

ir pėsčiųjų taką Lazdijų 

mieste Turistų g. iki 

sodų bendrijos 

„Baltasis“ Lazdijų 

seniūnijoje 

Lazdijų rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Lazdijų m. 

04.5.1-TID-R-

516 
R ITI  - 87 775 13 166 0 0 0 74 609         

1.1.2.3.4 

Pėsčiųjų ir dviračių 

takų įrengimas 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Alytaus 

rajonas 04.5.1-TID-R-

516 
R - - 106.426 13.881 0 0 0 92.545 

   
 

1.1.2.3.5 

"Saulės tako" 

rekonstrukcija ir plėtra 

Druskininkų sav. 

Druskininkų 

savivaldybės 

administracij

a   

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Druskininkų 

m. 04.5.1-TID-R-

516 
R - - 67.617 10.143 0 0 0 57.476 

    

1.1.2.4 
Priemonė:     

Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas 

          

1.1.2.4.1 

Varėnos miesto J. 

Basanavičiaus gatvės 

atkarpos nuo Perlojos 

g. iki M. K. Čiurlionio 

g. rekonstrukcija 

Varėnos r. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Varėnos m. 

06.2.1-TID-R-

511 
R ITI - 1 081 081 81 081 81 081 0 0 918 919         

1.1.2.4.2 

Perspektyvinės gatvės 

nuo Pramonės  g. iki 

Naujosios g. Alytuje, 

įrengimas 

Alytaus m. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Alytaus m.  

06.2.1-TID-R-

511 
R ITI - 551.600 0 0 0 568.400 551.600         

1.1.2.4.3. 

Saugaus eismo 

priemonių 

diegimaas, Alytuje 

Alytaus m. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Alytaus m.  

06.2.1-TID-R-

511 
R - - 224.112 29.232 0 0 0 194.880 

   
 

1.1.2.4.4 

Eismo saugos 

priemonių diegimas 

Alytaus rajone 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Alytaus 

rajonas 06.2.1-TID-R-

511 
R - - 224.089 29.229 0 0 0 194.860 
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1.1.2.4.5 

M. K. Čiurlionio 

gatvės atkarpos 

Druskininkų m. 

rekonstrukcija 

Druskininkų 

savivaldybės 

administracij

a   

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Druskininkų 

m. 06.2.1-TID-R-

511 
R - - 668.706 50.153 50.153 0 0 568.400 

   
 

1.1.2.4.6 

Eismo saugumo 

priemonių diegimas 
Druskininkų 

savivaldybės 

administracij

a   

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Druskininkų 

m. 06.2.1-TID-R-

511 
R - - 229.271 17.195 17.195 0 0 194.880 

    

2.1 
TIKSLAS:  

GERINTI VIEŠŲJŲ  PASLAUGŲ KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ 
15.319.633 3.529.990 552.332 0 0 11.237.844 

    

2.1.1 

UŽDAVINYS:   

Bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumo didinimas 

7.022.283 2.681.032 219.708 0 0 4.121.543 

    

2.1.1.1 
Priemonė:     

Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas 
2.591.814 1.064.760 122.145 0 0 1.404.909 

    

2.1.1.1.1 

Varėnos "Ąžuolo" 

gimnazijos pastato, 

esančio Aušros g. 17, 

Varėnoje, kapitalinis 

remontas 

(modernizavimas) 

Varėnos r. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Varėnos m. 

09.1.3-CPVA-

R-724 
R - - 309.588 23.219 23.219 0 0 263.150         

2.1.1.1.2 

Alytaus rajono 

bendrojo ugdymo 

įstaigų aprūpinimas 

gamtos, technologijų, 

menų ir kitų mokslų 

laboratorijų įranga 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Alytaus 

rajonas 

09.1.3-CPVA-

R-724 
R - - 157.924 10.299 10.299 0 0 137.326 

   
 

2.1.1.1.3 

Modernių ir saugių 

erdvių kūrimas 

Dzūkijos pagrindinėje 

mokykloje, Alytuje  

Alytaus m. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Alytaus m.  

09.1.3-CPVA-

R-724 
R - - 1.888.400 1.013.549 70.934 0 0 803.917 

    

2.1.1.1.4 

Modernių ir saugių 

erdvių sukūrimas 

bendrojo ugdymo 

mokyklose 

Druskininkų sav. 

Druskininkų 

savivaldybės 

administracij

a   

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Druskininkų 

savivaldybė 
09.1.3-CPVA-

R-724 
R - - 235.902 17.693 17.693 0 0 200.516 

    

2.1.1.2 
Priemonė:     

Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas 
1.762.592 242.262 0 0 0 1.520.330 

    

2.1.1.2.1 

Pastato, Aušros g. 17, 

Varėnoje, kapitalinis 

remontas 

(modernizavimas) ir 

pritaikymas 

Moksleivių namų 

veiklai 

Varėnos r. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Varėnos m. 

09.13.CPVA-R-

725 
R - - 359 000 84 973 0 0 0 274 027         

2.1.1.2.2 

Varėnos moksleivių 

kūrybos centro ir 

Varėnos Jadvygos 

Čiurlionytės menų 

mokyklos pastato 

modernizavimas 

Varėnos r. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Varėnos m. 

09.13.CPVA-R-

725 
R - - 405 500 60 825 0 0 0 344 675         

2.1.1.2.3 

Alytaus r. Sporto ir 

meno mokyklos 

edukacinių erdvių 

įkūrimas ir 

atnaujinimas 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Alytaus 

rajonas 
09.13.CPVA-R-

725 
R - - 230 000 30 000 0 0 0 200 000 

   
 

2.1.1.2.4 

Alytaus r. bendrojo 

ugdymo įstaigų 

edukacinių erdvių 

modernizavimas 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Alytaus 

rajonas 
09.13.CPVA-R-

725 
R - - 476 933 62 210 0 0 0 414 723 

   
 

2.1.1.2.5 

Alytaus muzikos 

mokyklos pastato 

modernizavimas ir 

ugdymo aplinkos 

gerinimas 

Alytaus m. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Alytaus m.  

09.13.CPVA-

R-725 
R - - 427.666 55.853 0 0 0 371.813 
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2.1.1.2.6 

Druskininkų M. K. 

Čiurlionio meno 

mokyklos 

infrastruktūros 

tobulinimas 

Druskininkų 

savivaldybės 

administracija   

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Druskininkų 

m. 
09.13.CPVA-

R-725 
R - - 160.930 24.139 0 0 0 136.790 

    

2.1.1.3 
Priemonė:     

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas 
2.667.877 1.374.010 97.564 0 0 1.196.303 

    

2.1.1.3.1 

Varėnos "Pasakos" 

vaikų lopšelio-darželio 

pastato 

modernizavimas 

Varėnos r. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Varėnos m. 

09.1.3-CPVA-

R-705 
R - - 362.630 27.197 27.194 0 0 308.238         

2.1.1.3.2 

Alytaus r. 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo prieinamumo 

didinimas įkuriant ir 

atnaujinant edukacines 

erdves 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Alytaus 

rajonas 

09.1.3-CPVA-

R-705 
R - - 694.121 45.268 45.268 0 0 603.585 

   
 

2.1.1.3.3 

Alytaus  lopšelio-

darželio „Boružėlė“ 

ugdymo aplinkos 

modernizavimas 

Alytaus m. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Alytaus m.  
09.1.3-CPVA-

R-705 
R - - 1.488.828 1.292.372 15.929 0 0 180.527 

    

2.1.1.3.4 

Druskininkų sav. 

Viečiūnų pagrindinės 

mokyklos 

ikimokyklinio ugdymo 

skyriaus "Linelis" 

ugdymo prieinamumo 

didinimas 

Druskininkų 

savivaldybės 

administracija   

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Druskininkų 

savivaldybė 

09.1.3-CPVA-

R-705 
R - - 122.298 9.172 9.172 0 0 103.953 

    

2.1.2 

UŽDAVINYS:   

Sveikatos netolygumų sumažinimas, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir 

prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms ir sveiko senėjimo skatinimas 

3.542.007 251.119 251.119 0 0 3.039.818 

    

2.1.2.1 

Priemonė:     

Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas gerinant jų 

infrastruktūrą 

2.738.224 194.195 194.195 0 0 2.349.833 

    

2.1.2.1.1 

Pirminės asmens 

sveikatos priežiūros 

veiklos efektyvumo 

didinimas Varėnos 

rajono savivaldybėje 

VšĮ Varėnos 

pirminės 

sveikatos 

priežiūros 

centras 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Varėnos m. 

08.1.3-CPVA-

R-609 
R - - 487.256 36.544 36.544 0 0 414.167        

2.1.2.1.2 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros veiklos 

efektyvumo didinimas 

Varėnos rajono 

savivaldybėje 

Visuomenės 

sveikatos 

biuras 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Varėnos m. 

08.1.3-CPVA-

R-609 
R - - 235.294 17.647 17.647 0 0 200.000        

2.1.2.1.3 

Tiesiogiai stebimo 

gydymo kurso (DOTS) 

kabineto steigimas 

Alytaus rajono 

savivaldybės pirminės 

asmens sveikatos 

priežiūros centre, 

siekiant užtikrinti 

tikslingą tuberkuliozės 

gydymą bei 

profilaktiką 

Alytaus rajono 

savivaldybė 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Alytaus 

rajonas 

08.1.3-CPVA-

R-609  
R - - 35.294 2.647 2.647 0 0 30.000 

   
 

2.1.2.1.4 

Vidinės ir išorinės 

aplinkos pritaikymas 

neįgaliesiems Alytaus 

rajono savivaldybės 

pirminės asmens 

sveikatos priežiūros 

įstaigose 

Alytaus rajono 

savivaldybė 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Alytaus 

rajonas 

08.1.3-CPVA-

R-609  
R - - 78.880 5.144 5.144 0 0 68.591 
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2.1.2.1.5 

Kraujotakos sistemos 

ligų prevencija Alytaus 

rajono savivaldybėje, 

gerinant asmens ir 

visuomenės sveikatos 

priežiūros įstaigų 

infrastruktūrą 

Alytaus rajono 

savivaldybė 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Alytaus 

rajonas 

08.1.3-CPVA-

R-609  
R - - 540.500 35.250 35.250 0 0 470.000 

   
 

2.1.2.1.6 

Atrankinės patikros dėl 

onkologinių ligų 

programų 

įgyvendinimo 

skatinimas, gerinant 

asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų 

infrastruktūrą 

Alytaus rajono 

savivaldybė 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Alytaus 

rajonas 

08.1.3-CPVA-

R-609  
R - - 34.500 2.250 2.250 0 0 30.000 

   
 

2.1.2.1.7 

Alytaus rajono 

savivaldybės asmens 

sveikatos priežiūros 

įstaigų infrastruktūros 

gerinimas, siekiant 

pagerinti pirmines 

ambulatorines asmens 

sveikatos priežiūros 

paslaugas vaikams ir 

paaugliams 

Alytaus rajono 

savivaldybė 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Alytaus 

rajonas 

08.1.3-CPVA-

R-609  
R - - 115.000 7.500 7.500 0 0 100.000 

   
 

2.1.2.1.8 

Vaikų burnos 

sveikatos priežiūros 

paslaugų 

prieinamumo 

gerinimas sukuriant 

odontologinių 

paslaugų 

infrastruktūrą 

mokyklose. 

Alytaus m. 

savivaldybės 

administracij

a 

Lietuvos 

Respubliko

s Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Alytaus m.  

08.1.3-CPVA-

R-609  
R - - 241.481 18.111 18.111 0 0 205.259 

    

2.1.2.1.9 

Vaikų ir paauglių 

psichikos dienos 

centro įkūrimas  

Alytaus m. 

savivaldybės 

administracij

a 

Lietuvos 

Respubliko

s Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Alytaus m.  

08.1.3-CPVA-

R-609  
R - - 101.940 7.646 7.646 0 0 86.649 

    

2.1.2.1.10 

Galvos smegenų 

kraujotakos ligų 

prevencija Alytaus 

poliklinikoje. 

Alytaus m. 

savivaldybės 

administracij

a 

Lietuvos 

Respubliko

s Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Alytaus m.  

08.1.3-CPVA-

R-609  
R - - 150.000 11.250 11.250 0 0 127.500 

    

2.1.2.1.11 

Sveikatą stiprinkime 

darbo vietoje. 

Alytaus m. 

savivaldybės 

administracij

a 

Lietuvos 

Respubliko

s Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Alytaus m.  

08.1.3-CPVA-

R-609  
R - - 55.000 4.125 4.125 0 0 46.750 

    

2.1.2.1.12 

Mažais žingsneliais 

– sveikos 

gyvensenos link. 

Alytaus m. 

savivaldybės 

administracij

a 

Lietuvos 

Respubliko

s Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Alytaus m.  

08.1.3-CPVA-

R-609  
R - - 290.000 21.750 21.750 0 0 246.500 

    

2.1.2.1.13 

Pirminės asmens 

sveikatos priežiūros 

veiklos efektyvumo 

didinimas Druskininkų 

savivaldybėje 

Druskininkų 

savivaldybės 

administracij

a   

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Druskininkų 

savivaldybė   08.1.3-CPVA-

R-609  
R - - 241.500 15.750 15.750 0 0 210.000 

    

2.1.2.1.14 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros veiklos 

efektyvumo didinimas 

Druskininkų 

savivaldybėje 

Druskininkų 

savivaldybės 

administracij

a   

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Druskininkų 

savivaldybė   08.1.3-CPVA-

R-609  
R - - 131.579 8.581 8.581 0 0 114.417 
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2.1.2.2 

Priemonė:     

Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas vykdant švietimo ir 

mokymo veiklas 
 

803.783 56.924 56.924 0 0 689.985 

    

2.1.2.2.1 

Pirminės asmens 

sveikatos priežiūros 

kokybės ir 

prieinamumo 

gerinimas Varėnos 

rajono savivaldybėje 

VšĮ Varėnos 

pirminės 

sveikatos 

priežiūros 

centras 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Varėnos m. 

08.4.2-ESFA-R-

626 
R - - 35 294 2 647 2 647 0 0 30 000       2020 

2.1.2.2.2 

Sveika gyvensena – 

patikimas būdas 

išvengti sunkių 

sveikatos sutrikimų  

Visuomenės 

sveikatos 

biuras 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Varėnos m. 

08.4.2-ESFA-R-

626 
R - - 176 471 13 235 13 235 0 0 150 000       2020 

2.1.2.2.3 

Pirminės asmens 

sveikatos priežiūros 

veiklos efektyvumo 

didinimas Alytaus 

rajono savivaldybėje 

Alytaus rajono 

savivaldybė 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Alytaus 

rajonas 
08.4.2-ESFA-R-

626 
R - - 95 176 12 415 0 0 0 82 761 

   
 

2.1.2.2.4 

Sveikos gyvensenos 

skatinimas Alytaus 

rajono savivaldybėje 

Alytaus rajono 

savivaldybė 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Alytaus 

rajonas 
08.4.2-ESFA-R-

626 
R - - 141 113 18 406 0 0 0 122 707 

   
 

 
                  

 
                  

2.1.3 

UŽDAVINYS:   

Socialinio būsto ir socialinių paslaugų prieinamumo pažeidžiamiausioms gyventojų 

grupėms padidinimas 

3.613.687 438.942 81.505 0 0 3.093.723 

    

2.1.3.1 
Priemonė:     

Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra 
1.041.589 111.631 44.680 0 0 885.761 

    

2.1.3.1.1 

Perėjimas nuo 

institucinės globos prie 

bendruomenei teikiamų 

alternatyvių socialinių 

paslaugų 

Varėnos r. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

Varėnos r. 

savivaldybė 

08.1.2-CPVA-

R-407 
R - - 148 480 14.848 7.424 0 0 126 208         

2.1.3.1.2 

Socialinių paslaugų 

bendruomenėje 

infrastruktūros 

modernizavimas ir 

plėtra Alytaus rajone 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

Alytaus 

rajonas 

08.1.2-CPVA-

R-407  
R - - 184 115 18.835 9.418 0 0 160 100 

   
 

2.1.3.1.3 

Socialinių paslaugų 

plėtra Alytaus mieste 

Alytaus m. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

socialinė 

sapsaugos 

ministerija 

Alytaus m.  

08.1.2-CPVA-

R-407  
R     407.000 40.748 20.374 0 0 346.361 

    

2.1.3.1.4 

Socialinių paslaugų 

plėtra kaimo 

bendruomenės 

namuose ir seniūnijose 

Druskininkų 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

Druskininkų 

savivaldybė 

08.1.2-CPVA-

R-407  
R     151.437 15.144 7.572 0 0 128.721 

    

2.1.3.1.5 

Socialinių paslaugų 

centro infrastruktūros 

modernizavimas ir 

plėtra 

Lazdijų rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

Lazdijų rajono 

savivaldybė 

08.1.2-CPVA-

R-407  
R     146.319 14.632 7.316 0 0 124.371 

    

2.1.3.2 
Priemonė:     

Socialinio būsto fondo plėtra 
2.572.098 364.136 0 0 0 2.207.962 
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2.1.3.2.1 

Socialinio būsto plėtra Varėnos r. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

Varėnos r. 

savivaldybė 

08.1.1-

CPVA·R-408 
R - - 736 499 110 475 0 0 0 626 024         

2.1.3.2.2 

Būsto prieinamumo 

pažeidžiamoms 

gyventojų grupėms 

didinimas Alytaus 

rajone 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

Alytaus 

rajonas 

08.1.1-

CPVA·R-408 
R - - 236 446 30 840 0 0 0 205 606 

   
 

2.1.3.1.3 

Socialinio būsto 

plėtra Alytaus mieste 

Alytaus m. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

socialinė 

sapsaugos 

ministerija 

Alytaus 

miestas 
08.1.1-

CPVA·R-408 
R     871.680 113.700 0 0 0 757.980 

   
 

2.1.3.2.4 

Socialinio būsto 

fondo plėtra 

Druskininkų 

savivaldybėje 

Druskininkų 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

Druskininkų 

savivaldybė 

08.1.1-

CPVA·R-408 
R     727.473 109.121 0 0 0 618.352 

   
 

2.1.4 

UŽDAVINYS:   

Visuomenei teikiamų paslaugų kokybės, didinant jų atitikimo visuomenės poreikiams 

pagerinimas 

1.141.657 158.896 0 0 0 982.760 

    

2.1.4.1 
Priemonė:     

Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse 
1.141.657 158.896 0 0 0 982.760 

    

2.1.4.1.1 

Kokybės vadybos 

sistemų diegimas 

Varėnos rajono 

savivaldybės 

administracijoje, 

gerinant paslaugų 

teikimą ir (ar) asmenų 

aptarnavimą 

Varėnos r. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

ministerija 

Varėnos m. 

10.1.3- ESFA-

R-921 
R - - 184 788 27 718 0 0 0 157 070         

2.1.4.1.2 

Seniūnijų veiklos 

efektyvumo stiprinimas 

pasitelkiant e. 

sprendimus, mokymus 

ir strateginio 

planavimo sistemą 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

  Alytaus 

rajonas 

10.1.3- ESFA-

R-921 
R     206 251 26 902 0 0 0 179 349 

   
 

2.1.4.1.3 

Lazdijų rajono 

savivaldybės 

administracijos 

darbuotojų 

kompetencijų 

stiprinimas siekiant 

geresnės paslaugų 

kokybės   

Lazdijų rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

ministerija 

Lazdijų rajono 

savivaldybė,  

10.1.3- ESFA-

R-921 
R - - 163.987 24.598 0 0 0 139.389         

2.1.4.1.4 

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

darbuotojų ir tarybos 

narių kompetencijų, 

reikalingų paslaugų 

ir aptarnavimo 

kokybei didinti, 

stiprinimas 

Alytaus m. 

savivaldybės 

administracij

a 

Lietuvos 

Respubliko

s vidaus 

reikalų 

ministerija 

Alytaus 

miestas 

10.1.3- ESFA-

R-921 
R - - 425.043 55.440 0 0 0 369.603 

    

2.1.4.1.5 

Paslaugų teikimo ir 

asmenų aptarnavimo 

kokybės gerinimas 

Druskininkų 

savivaldybėje 

Druskininkų 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

ministerija 

Druskininkų 

savivaldybė 
10.1.3- ESFA-

R-921 
R - - 161.588 24.238 0 0 0 137.350 

    

3.1 
TIKSLAS:  

DARNIAI TVARKYTI IR VYSTYTI REGIONO TERITORIJĄ 
3.373.964 501.612 0 0 0 2.872.352 
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*R – regiono projektas, V – valstybės projektas 

** ITI – projektas, įgyvendinamas pagal integruotą teritorijos (-ų) vystymo programą; 

*** rez. – rezervinis projektas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 
UŽDAVINYS:   

Sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį 
1.885.353 269.036 0 0 0 1.616.318 

    

3.1.1.1 
Priemonė:     

Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra 
1.885.353 269.036 0 0 0 1.616.318 

    

3.1.1.1.1 

Komunalinių atliekų 

tvarkymo sistemos 

plėtra (antrinių žaliavų 

surinkimas, žaliųjų 

atliekų tvarkymas, 

konteinerių aikštelių 

modernizavimas, 

švietimas) 

Varėnos r. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Varėnos r. 

savivaldybė 

05.2.1-APVA-

R-008 

R - - 630 428 94 564 0 0 0 535 864         

3.1.1.1.2 

Komunalinių atliekų 

rūšiuojamojo 

surinkimo 

infrastruktūros plėtra 

Alytaus 

regiono atliekų 

tvarkymo 

centras 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Alytaus 

regionas 

05.2.1-APVA-

R-008 
R     703 649 91 780 0 0 0 611 869 

   
 

3.1.1.1.3 

Komunalinių atliekų 

tvarkymo 

infrastruktūros plėtra 

Druskininkų sav. 

ARATC, 

Druskininkų 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Druskininkų 

savivaldybė 05.2.1-APVA-

R-008 
R - - 551.276 82.691 0 0 0 468.584 

    

 
                  

3.1.2 
UŽDAVINYS:   

Kraštovaizdžio apsauga, planavimas ir tvarkymas 
1.488.611 232.577 0 0 0 1.256.034 

    

3.1.2.1 
Priemonė:     

Kraštovaizdžio apsauga/plėtra 
1.488.611 232.577 0 0 0 1.256.034 

    

3.1.2.1.1 

Bešeimininkių pastatų 

griovimas 

Varėnos r. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Varėnos r. 

savivaldybė 

- 

R - - 891 381 133 707 0 0 0 757 674         

3.1.2.1.2 

Bešeimininkių apleistų 

pastatų ir įrenginių 

tvarkymas Alytaus 

rajono savivaldybėje 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Alytaus 

rajonas 

05.5.1-APVA-

R-019 
R     575 531 95 922 0 0 0 479 609 

   
 

3.1.2.1.3 

Aukštybinių pastatų 

išdėstymo Alytaus 

mieste specialiojo 

plano parengimas 

Alytaus m. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Alytaus 

miestas 05.5.1-APVA-

R-019 
R     15.714 2.050 0 0 0 13.664 

    

3.1.2.1.4 

Bešeimininkių apleistų 

pastatų Druskininkų 

savivaldybės 

teritorijoje 

likvidavimas 

Druskininkų 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Druskininkų 

savivaldybė 
05.5.1-APVA-

R-019 
R     182.456 27.368 0 0 0 155.087 
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3 lentelė. Projektams priskirtos veiklų grupės. 
 

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendinimo 

teritorija 

Veiksmų 

programos 

įgyvendinimo 

plano priemonė 

arba  Kaimo 

plėtros 

programos 

priemonė (Nr.) 

R/V ITI rez. Kodas* Pagrindinė 

veiklų grupė 

(pavadinimas) 

Kodas 

(I) 

Susijusi 

veiklų grupė 

(I) 

(pavadinimas) 

Kodas 

(II) 

Susijusi 

veiklų grupė 

(II) 

(pavadinimas) 

Kodas 

(III) 

Susijusi 

veiklų grupė 

(III) 

(pavadinimas) 

Kodas 

(IV) 

Susijusi 

veiklų grupė 

(IV) 

(pavadinimas) 

                   

1.1 

TIKSLAS:  

DIDINTI ŪKINĖS VEIKLOS ĮVAIROVĘ IR PAGERINTI SĄLYGAS INVESTICIJŲ 

PRITRAUKIMUI, MAŽINANT GEOGRAFINIŲ SĄLYGŲ IR DEMOGRAFINIŲ PROCESŲ 

SUKELIAMUS GYVENIMO KOKYBĖS NETOLYGUMUS 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1.1.1 

UŽDAVINYS:  

Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, kuriant ir atnaujinant viešąją ir ekoinžinerinę  infrastruktūrą,  

gamtos, kultūros paveldo objektus ir kultūros įstaigas 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1.1.1.1 
Priemonė: 

 Kaimo gyvenamųjų vietovių (turinčių iki 1 tūkst. gyventojų) atnaujinimas 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

1.1.1.1.1 

Sąlygų organizuoti 

vaikų ir jaunimo 

stovyklas Varėnos r. 

Liškiavos mokyklos - 

daugiafunkciame 

centre sudarymas 

Varėnos r. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

žemės ūkio 

ministerija 

Varėnos r. 

savivaldybė 
- R - - 34 

Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(pastatai ir 

statiniai): 

bendruomenės, 

nevyriausybinių 

organizacijų 

veiklai pritaikomi 

pastatai 

                

1.1.1.1.2 

Varėnos r. Valkininkų 

gimnazijos Naujųjų 

Valkininkų 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo skyriaus 

pastato 

modernizavimas ir 

pritaikymas 

bendruomenės 

poreikimas 

Varėnos r. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

žemės ūkio 

ministerija 

Varėnos r. 

savivaldybė 
- R - - 34 

Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(pastatai ir 

statiniai): 

bendruomenės, 

nevyriausybinių 

organizacijų 

veiklai pritaikomi 

pastatai 

                

1.1.1.1.3 

Marcinkonių seniūnijos 

pastato 

modernizavimas 

Varėnos r. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

žemės ūkio 

ministerija 

Varėnos r. 

savivaldybė 
- R - - 34 

Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(pastatai ir 

statiniai): 

bendruomenės, 

nevyriausybinių 

organizacijų 

veiklai pritaikomi 

pastatai 

                

 
    -              

1.1.1.2 
Priemonė:   
Kaimo gyvenamųjų vietovių (turinčių 1-6 tūkst. gyventojų) atnaujinimas ir plėtra 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1.1.1.2.1 

Matuizų kaimo 

viešosios 

infrastruktūros 

atnaujinimas ir 

pritaikymas 

bendruomenės 

poreikiams 

Varėnos r. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

ministerija 

Varėnos r. 

savivaldybė 

8.2.1-CPVA-R-

908 
R - - 30 

Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(viešosios erdvės): 

gyvenamosios 

paskirties 

teritorijos 

29 

Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(viešosios 

erdvės): 

visuomeninės, 

komercinės ir 

bendro 

naudojimo 

paskirties 

teritorijos 

-   -   -   

1.1.1.2.2 

Senosios Varėnos 

kaimo viešosios 

infrastruktūros 

atnaujinimas ir 

Varėnos r. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

Varėnos r. 

savivaldybė 

8.2.1-CPVA-R-

908 
R -   29 

Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(viešosios erdvės): 

34 

Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(pastatai ir 
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pritaikymas 

bendruomenės 

poreikiams 

ministerija visuomeninės, 

komercinės ir 

bendro naudojimo 

paskirties 

teritorijos 

statiniai): 

bendruomenės, 

nevyriausybinių 

organizacijų 

veiklai 

pritaikomi 

pastatai 

1.1.1.2.3 

Kompleksinė 

Miklusėnų gyvenvietės 

plėtra 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

ministerija 

Alytaus rajonas 
8.2.1-CPVA-R-

908 
R - - 34 

Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(viešosios erdvės): 

gyvenamosios, 

visuomeninės, 

komercinės ir 

bendro naudojimo 

paskirties 

teritorijos 

    -   -   -   

1.1.1.2.4 

Leipalingio viešosios 

erdvės sutvarkymas 

Druskininkų 

savivaldybės 

administracija   

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

ministerija 

Druskininųk 

savivaldybė, 

Leipalingio 

seniūnija 

8.2.1-CPVA-R-

908 

R - - 34 Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(viešosios erdvės): 

gyvenamosios, 

visuomeninės, 

komercinės ir 

bendro naudojimo 

paskirties 

teritorijos 

        

1.1.1.2.5 

Viečiūnų mokyklos su 

biblioteka 

rekonstrukcija ir 

išplėtimas 

Druskininkų 

savivaldybės 

administracija   

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

ministerija 

Druskininkų 

savivaldybė, 

Viečiūnų 

seniūnija 

8.2.1-CPVA-R-

908 

R - - 34 Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(viešosios erdvės): 

gyvenamosios, 

visuomeninės, 

komercinės ir 

bendro naudojimo 

paskirties 

teritorijos 

        

1.1.1.3 
Priemonė:    
Varėnos miesto kompleksinė plėtra 

          

1.1.1.3.1 

Varėnos miesto 

centrinės dalies 

modernizavimas ir 

pritaikymas 

visuomenės poreikiams 

Varėnos r. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

ministerija 
Varėnos r. 

savivaldybė 

07.1.1-CPVA-

R-905 
R ITI - 29 

Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(viešosios erdvės): 

visuomeninės, 

komercinės ir 

bendro naudojimo 

paskirties 

teritorijos 

                

1.1.1.3.2 

Dainų slėnio 

infrastruktūros 

atnaujinimas ir 

pritaikymas 

visuomenės poreikiams 

Varėnos r. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

ministerija 
Varėnos r. 

savivaldybė 

07.1.1-CPVA-

R-905 
R ITI - 29 

Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(viešosios erdvės): 

visuomeninės, 

komercinės ir 

bendro naudojimo 

paskirties 

teritorijos 

28 

Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(viešosios 

erdvės): 

rekreacinės 

teritorijos ir 

gamtinis 

karkasas 

            

1.1.1.3.3 

Karloniškės ežero ir jo 

prieigų sutvarkymas ir 

pritaikymas  aktyviam 

poilsiui 

Varėnos r. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

ministerija 

Varėnos r. 

savivaldybė 

07.1.1-CPVA-

R-905 
R ITI - 28 

Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(viešosios erdvės): 

rekreacinės 

teritorijos ir 

gamtinis karkasas 

                

1.1.1.3.4 

Pramonės zonos 

įrengimas Varėnos 

mieste 

Varėnos r. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

ministerija 

Varėnos r. 

savivaldybė 

07.1.1-CPVA-

R-905 
R ITI - 36 

Viešoji verslui 

skirta 

infrastruktūra 

(pramoniniai 

parkai, pramonės 

zonos ir pan.) 
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1.1.1.4 
Priemonė:     
Alytaus, Druskininkų ir Lazdijų miestų kompleksinė plėtra 

          

1.1.1.4.1 

Buvusių pramoninių 

teritorijų pritaikymas 

verslo vystymui ir 

plėtrai  

Alytaus m. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

ministerija 
Alytaus m. 

07.1.1-CPVA-

V-902 
V ITI 

  

31 

Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(viešosios erdvės): 

pramoninių, 

buvusių karinių, 

inžinerinių ir pan. 

objektų teritorijų 

pritaikymas ar 

konversija 

                

1.1.1.4.2 

Amatų centro „Menų 

kalvė“ Druskininkuose 

įkūrimas 

Druskininkų 

savivaldybės 

administracija   

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

ministerija Druskininkų m. 
07.1.1-CPVA-

V-903 
R ITI 

  

29 

Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(viešosios erdvės): 

visuomeninės, 

komercinės ir 

bendro naudojimo 

paskirties 

teritorijos 

                

1.1.1.4.3 

Lazdijų miesto 

kompleksinė 

infrastruktūros plėtra, 

III etapas. Teritorijų 

tarp Sodų g., Seinų g. ir 

M. Gustaičio g. ir tarp 

Vilties g., ir M. 

Gustaičio g. 

infrastruktūros 

sutvarkymas 

Lazdijų rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

ministerija 
Lazdijų m. 

07.1.1-CPVA-

V-903 
R ITI 

  

29 

Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(viešosios erdvės): 

visuomeninės, 

komercinės ir 

bendro naudojimo 

paskirties 

teritorijos 

                

1.1.1.5 

Priemonė:    
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo 

tobulinimas 

          

1.1.1.5.1. 

Geriamojo vandens 

tiekimo tinklų D250 

rekonstrukcija Varėnos 

miesto Vytauto-Žiedo 

gatvėse 

UAB “Varėnos 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Varėnos m. 
05.3.2-APVA-

R-014 
R     6 

Vandentvarka 

(esamų geriamo 

vandens ir nuotekų 

tinklų 

modernizavimas) 

  

              

1.1.1.5.2 

Nuotekų surinkimo 

tinklų D300 

rekonstrukcija Varėnos 

miesto Žaliojoje 

gatvėje 

UAB “Varėnos 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Varėnos m. 
05.3.2-APVA-

R-014 
R     6 

Vandentvarka 

(esamų geriamo 

vandens ir nuotekų 

tinklų 

modernizavimas) 

                

1.1.1.5.3 

Nuotekų valymo 

įrenginių 

rekonstrukcija apie 100 

m³/p Merkinės 

gyvenvietėje 

UAB “Varėnos 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Varėnos r. 

savivaldybė 

05.3.2-APVA-

R-014 
R     6 

Vandentvarka 

(esamų geriamo 

vandens ir nuotekų 

tinklų 

modernizavimas) 

                

1.1.1.5.4 

Nuotekų valymo 

įrenginių 

rekonstrukcija apie 90  

m³/p Matuizų 

gyvenvietėje, Varėnos 

r. 

UAB “Varėnos 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Varėnos r. 

savivaldybė 

05.3.2-APVA-

R-014 
R     6 

Vandentvarka 

(esamų geriamo 

vandens ir nuotekų 

tinklų 

modernizavimas) 

                

1.1.1.5.5 

Geriamojo vandens 

tiekimo tinklų 

rekonstrukcija Varėnos 

miesto Dzūkų gatvėje 

UAB “Varėnos 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Varėnos m. 
05.3.2-APVA-

R-014 
R     6 

Vandentvarka 

(esamų geriamo 

vandens ir nuotekų 

tinklų 

modernizavimas) 

  

              

1.1.1.5.6 

Nuotekų surinkimo 

tinklų rekonstrukcija 

Varėnos miesto Dzūkų 

gatvėje 

UAB “Varėnos 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Varėnos m. 
05.3.2-APVA-

R-014 
R     6 

Vandentvarka 

(esamų geriamo 

vandens ir nuotekų 

tinklų 

modernizavimas) 

                

1.1.1.5.7 

Geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų 

surinkimo tinklų 

rekonstrukcija Varėnos 

m. Basanavičiaus 

UAB “Varėnos 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Varėnos m. 
05.3.2-APVA-

R-014 
- TAIP - 6 

Vandentvarka 

(esamų geriamo 

vandens ir nuotekų 

tinklų 

modernizavimas) 
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gatvėje 

1.1.1.5.8 

Geriamojo vandens 

tiekimo tinklų 

rekonstrukcija Varėnos 

miesto centrinėje 

dalyje 

UAB “Varėnos 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Varėnos m. 
05.3.2-APVA-

R-014 
- TAIP - 6 

Vandentvarka 

(esamų geriamo 

vandens ir nuotekų 

tinklų 

modernizavimas) 

  

              

1.1.1.5.9 

Geriamo vandens 

tiekimo tinklų D110 

nauja statyba Varėnos 

miesto Pušyno, 

Dainavos, Glėbo 

gatvėse ir Pušyno 

skersgatvyje 

UAB “Varėnos 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija Varėnos m. 
05.3.2-APVA-

R-014 
R     7 

Vandentvarka 

(naujų tinklų 

įrengimas) 

  

              

1.1.1.5.10 

Nuotekų surinkimo 

tinklų ir nuotekų 

siurblinių nauja statyba 

Panočių gyvenvietėje, 

Varėnos r. 

UAB “Varėnos 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Varėnos r. 

savivaldybė 

05.3.2-APVA-

R-014 
R     7 

Vandentvarka 

(naujų tinklų 

įrengimas)   

              

1.1.1.5.11. 

Nuotekų valymo 

įrenginių nauja statyba 

iki 10 m³/p Panočių 

gyvenvietėje, Varėnos 

r. 

UAB “Varėnos 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Varėnos r. 

savivaldybė 

05.3.2-APVA-

R-014 
R     7 

Vandentvarka 

(naujų tinklų 

įrengimas)   

              

1.1.1.5.12. 

Nuotekų valymo 

įrenginių 

rekonstrukcija apie 10  

m³/p Puodžių 

gyvenvietėje, Varėnos 

r. 

UAB “Varėnos 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Varėnos r. 

savivaldybė 

05.3.2-APVA-

R-014 
R     6 

Vandentvarka 

(esamų geriamo 

vandens ir nuotekų 

tinklų 

modernizavimas) 

  

              

1.1.1.5.13. 

Geriamojo vandens 

tiekimo tinklų nauja 

statyba Merkinės 

gyvenvietėje, Varėnos 

r. 

UAB “Varėnos 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Varėnos r. 

savivaldybė 

05.3.2-APVA-

R-014 
R     7 

Vandentvarka 

(naujų tinklų 

įrengimas)   

              

1.1.1.5.14 

Vandentiekio 

magistralės DN 500 

Putinų g. Alytuje, 

rekonstravimas 

UAB 

“Dzūkijos 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Alytaus m. 
05.3.2-APVA-

R-014 
R ITI   6 

Vandentvarka 

(esamų geriamo 

vandens ir nuotekų 

tinklų 

modernizavimas) 

                

1.1.1.5.15 

Vandentiekio tinklų 

rekonstravimas  nuo 

Pulko g. vandens 

ruošyklos iki Pulko g. 

ir S. Dariaus ir S. 

Girėno g. sankirtos 

UAB“Dzūkijos 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Alytaus m. 05.3.2-APVA-

R-014  

R     6 

Vandentvarka 

(esamų geriamo 

vandens ir nuotekų 

tinklų 

modernizavimas) 

                

1.1.1.5.16 

Buitinių nuotekų 

siurblinės ir 

spaudiminės nuotekų 

linijos rekonstravimas 

Putinų g., Alytuje 

UAB“Dzūkijos 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Alytaus m. 05.3.2-APVA-

R-014  

R     6 

Vandentvarka 

(esamų geriamo 

vandens ir nuotekų 

tinklų 

modernizavimas) 

7 

Vandentvarka 

(naujų tinklų 

įrengimas) 

      

1.1.1.5.17 

Vandentiekio diukerio 

per Nemuno upę 

Maironio g., Alytuje, 

rekonstravimas 

(projektavimas ir 

statyba) 

UAB“Dzūkijos 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Alytaus m. 05.3.2-APVA-

R-014  

R     6 

Vandentvarka 

(esamų geriamo 

vandens ir nuotekų 

tinklų 

modernizavimas) 

          

1.1.1.5.18 

Vandentiekio 

magistralės DN500 nuo 

Santaikos g. iki aukštos 

zonos vandenes 

talpyklų 

rekonstravimas 

UAB“Dzūkijos 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Alytaus m. 05.3.2-APVA-

R-014  

R     6 

Vandentvarka 

(esamų geriamo 

vandens ir nuotekų 

tinklų 

modernizavimas) 

          

1.1.1.5.19 

Antros vandentiekio 

stoties, Putinų g, 82, 

Alytuje rekonstravimas 

UAB“Dzūkijos 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Alytaus m. 05.3.2-APVA-

R-014  

R     6 

Vandentvarka 

(esamų geriamo 

vandens ir nuotekų 

tinklų 

modernizavimas) 

7 

Vandentvarka 

(naujų tinklų 

įrengimas) 

      

1.1.1.5.20 

Alytaus miesto 

vandentiekio 

skirstomojo tinklo ir 

UAB“Dzūkijos 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

Alytaus m. 05.3.2-APVA-

R-014  R     6 

Vandentvarka 

(esamų geriamo 

vandens ir nuotekų 
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nuotakyno 

rekonstravimas 

ministerija tinklų 

modernizavimas) 

1.1.1.5.21 

Simno nuotekų 

valyklos rekosntrukcija 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Alytaus rajonas 
05.3.2-APVA-

R-014 
R 

    

6 

Vandentvarka 

(esamų geriamo 

vandens ir nuotekų 

tinklų 

modernizavimas) 

        

1.1.1.5.22 

Krokialaukio 

vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo sistemų 

įrengimas 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Alytaus rajonas 
05.3.2-APVA-

R-014 
R 

    

6 

Vandentvarka 

(esamų geriamo 

vandens ir nuotekų 

tinklų 

modernizavimas) 

7 

Vandentvarka 

(naujų tinklų 

įrengimas) 

            

1.1.1.5.23 

Druskininkų III-sios 

vandenvietės vandens 

gerinimo įrenginių 

rekonstrukcija 

UAB 

"Druskininkų 

vandenys" 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Druskininkų m. 05.3.2-APVA-

R-014 

R 

    

6 

Vandentvarka 

(esamų geriamo 

vandens ir nuotekų 

tinklų 

modernizavimas) 

 

              

1.1.1.6 
Priemonė:     
Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas 

          

1.1.1.6.1 

Dailidės ežero 

paviršinių nuotekų 

surinkimo ir valymo 

įrenginiai 

UAB“Dzūkijos 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Alytaus m. 

05.1.1-APVA-

R-007 
R ITI 

  

8 

Lietaus nuotekų 

sistemų 

modernizavimas ir 

plėtra 

                

1.1.1.6.2 

Naujosios g. dalies 

paviršinių nuotekų 

tinklų rekonstravimas 

UAB“Dzūkijos 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Alytaus m. 

05.1.1-APVA-

R-007 
R 

    

8 

Lietaus nuotekų 

sistemų 

modernizavimas ir 

plėtra 

        

1.1.1.6.3 

Likiškėlių, Santaikos, 

Ulonų ir Daugų gatvių 

paviršinių nuotekų 

tinklų rekonstravimas 

UAB“Dzūkijos 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Alytaus m. 

05.1.1-APVA-

R-007 
R 

    

8 

Lietaus nuotekų 

sistemų 

modernizavimas ir 

plėtra 

        

1.1.1.7 
Priemonė:   
 Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra 

          

1.1.1.7.1 

Savivaldybes 

jungiančių turizmo 

trasų ir turizmo 

maršrutų informacinės 

infrastruktūros plėtra 

Varėnos r. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

ūkio 

ministerija 

Varėnos r. 
05.4.1-LVPA-

R-831 
R - - 42 

Viešoji turizmo 

infrastruktūra 

                

1.1.1.7.2 

Turizmo objektų 

ženklinimas (bendras 

regiono projektas) 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

ūkio 

ministerija 

Alytaus rajonas 
05.4.1-LVPA-

R-831 
R 

    

42 

Viešoji turizmo 

infrastruktūra 

                

1.1.1.7.3 

Savivaldybes 

jungiančių turizmo 

trasų ir turizmo 

maršrutų informacinės 

infrastruktūros plėtra 

Alytaus m. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

ūkio 

ministerija 

Alytaus m. 05.4.1-LVPA-

R-831 

R 

    

42 

Viešoji turizmo 

infrastruktūra 
        

1.1.1.7.4 

Turizmo trąsų ir 

maršrutų informacinės 

infrastruktūros plėtra 

Druskininkų sav. 

Druskininkų 

savivaldybės 

administracija   

Lietuvos 

Respublikos 

ūkio 

ministerija 

Druskininkų 

savivaldybė 

05.4.1-LVPA-

R-831 
R 

    

42 

Viešoji turizmo 

infrastruktūra 
        

1.1.1.8 
Priemonė:    
 Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą 

          

1.1.1.8.1 

Kultūros įstaigų 

infrastruktūros 

modernizavimas 

Varėnos mieste 

Varėnos r. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

kultūros 

ministerija 
Varėnos m. 

07.1.1-CPVA-

R-305 
R ITI - 33 

Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(pastatai ir 

statiniai): kultūros 

objektai 

                

1.1.1.8.2 

 

Vietinio susisiekimo 

transporto priemonių 

įsigijimas 

 

Alytaus m. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

kultūros 

ministerija 
Alytaus m. 

07.1.1-CPVA-

R-305 
R ITI   33 

Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(pastatai ir 

statiniai): kultūros 

objektai 

 

              

1.1.1.8.3 

Druskininkų kultūros 

centro lauko scenos ir 

pagalbinių patalpų 

rekonstravimas 

Vilniaus al. 24, 

Druskininkų 

savivaldybės 

administracija   

Lietuvos 

Respublikos 

kultūros 

ministerija 

Druskininkų m. 
07.1.1-CPVA-

R-305 
R ITI   33 

Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(pastatai ir 

statiniai): kultūros 
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Druskininkai, ir 

pritaikymas kultūros 

poreikiams 

objektai 

1.1.1.8.4 

Modernizuoti kultūros 

įstaigų fizinę ir 

informacinę 

infrastruktūrą Lazdijų 

rajono savivaldybėje: 

Pastato rekonstrukcijos 

ir remonto darbai, 

paslaugų teikimo 

įrangos įsigijimas. 

Laisvės kovų muziejus 

Lazdijuose 

Lazdijų rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

kultūros 

ministerija 

Lazdijų rajono 

savivaldybė, 

Lazdijų miestas 

07.1.1-CPVA-

R-305 
R ITI 

- 

33 

Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(pastatai ir 

statiniai): kultūros 

objektai 2 

Viešųjų pastatų 

energinio 

efektyvumo 

didinimas 

            

1.1.1.9 
Priemonė:     
Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus 

          

1.1.1.9.1 

 Buvusios sinagogos ir 

rabino namo pastatų 

Alytuje rekonstravimas 

ir aplinkinės teritorijos 

sutvarkymas  

Alytaus m. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

kultūros 

ministerija 

Alytaus m. 

07.1.1-CPVA-

R-302 
R ITI 

  

44 

Kultūros paveldo 

objektų 

sutvarkymas ir 

pritaikymas 

                

1.1.1.9.2 

M.K. Čiurlionio 

paminklo skvero 

rekonstrukcija, 

pritaikant jį kultūrinės 

veiklos vykdymui 

Druskininkų 

savivaldybės 

administracija   

Lietuvos 

Respublikos 

kultūros 

ministerija 

Druskininkų m. 

05.4.1-CPVA-

R-302 
R ITI 

  

44 

Kultūros paveldo 

objektų 

sutvarkymas ir 

pritaikymas 

                

1.1.1.9.3 

Modernizuoti kultūros 

įstaigų fizinę ir 

informacinę 

infrastruktūrą Lazdijų 

rajono savivaldybėje: 

pastato rekonstrukcijos 

ir remonto darbai, 

paslaugų teikimo 

įrangos įsigijimas. 

Motiejaus Gustaičio 

memorialinis namas 

Seinų g. 31, Lazdijai 

Lazdijų rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

kultūros 

ministerija 

Lazdijų rajono 

savivaldybė, 

Lazdijų miestas 

07.1.1-CPVA-

R-302 
R ITI 

  

44 

Kultūros paveldo 

objektų 

sutvarkymas ir 

pritaikymas 

2 Viešųjų pastatų 

energinio 

efektyvumo 

didinimas 

            

1.1.1.9.4 

Butrimonių centrinės 

aikštės rekonstrukcija 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

kultūros 

ministerija 

Alytaus rajonas 05.4.1-CPVA-

R-302  

R 

    

33 

Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(pastatai ir 

statiniai): kultūros 

objektai 

                

1.1.1.9.5 

Vinco Krėvės-

Mickevičiaus 

memorialinio 

muziejaus atnaujinimas 

Varėnos r. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

kultūros 

ministerija 

Varėnos r. 05.4.1-CPVA-

R-302 
R 

    

44 

Kultūros paveldo 

objektų 

sutvarkymas ir 

pritaikymas 

        

1.1.2 
UŽDAVINYS:  

Pagerinti darbo jėgos judėjimo galimybes gerinant susisiekimo sistemas 

          

1.1.2.1 
Priemonė:     
Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas 

          

1.1.2.1.1 

Vietinio susisiekimo 

transporto priemonių 

parko atnaujinimas 

Varėnos r. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Varėnos m. 
04.5.1-TID-R-

518 
R - - 10 

Viešojo transporto 

priemonių 

įsigijimas 

              1.1.2.1.1 

1.1.2.1.2 

Ekologiškos viešojo 

transporto priemonės 

įsigijimas  

Alytaus m. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Alytaus m. 
04.5.1-TID-R-

518 
R ITI - 10 

Viešojo transporto 

priemonių 

įsigijimas 

              1.1.2.1.2 

1.1.2.1.3 

Vietinio susisiekimo 

transporto priemonių 

įsigijimas 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Alytaus rajonas 
04.5.1-TID-R-

518 
R 

    

10 

Viešojo transporto 

priemonių 

įsigijimas 

              1.1.2.1.3 

1.1.2.1.4 

Ekologiškų transporto 

priemonių įsigijimas 

Druskininkų 

savivaldybės 

administracija   

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Druskininkų m. 

04.5.1-TID-R-

518 
R - - 10 

Viešojo transporto 

priemonių 

įsigijimas 

        

1.1.2.2 Priemonė:               
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Darnaus judumo priemonių diegimas 

1.1.2.2.1 

Varėnos miesto 

susisiekimo 

infrastruktūros 

saugumo gerinimas ir 

pritaikymas žmonėms 

su specialiaisiais 

poreikiais 

Varėnos r. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Varėnos m. 
04.5.1.-TID-R-

514 
R ITI - 19 

Darnaus judumo 

priemonės 

miestuose 

(pėsčiųjų ir 

dviračių takų 

infrastruktūra, Park 

and Ride, Bike and 

Ride aikštelės, 

elektromobilių 

įkrovimo stotelių 

įrengimas ir kita) 

12 

Vietinės 

reikšmės keliai 

ir gatvės 

(rekonstrukcija) 

            

1.1.2.2.2 

Vieningos elektroninės 

viešojo transporto 

valdymo sistemos 

įdiegimas Alytaus 

mieste 

Alytaus m. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Alytaus m. 
04.5.1.-TID-R-

514 
R ITI   19 

Darnaus judumo 

priemonės 

miestuose 

(pėsčiųjų ir 

dviračių takų 

infrastruktūra, Park 

and Ride, Bike and 

Ride aikštelės, 

elektromobilių 

įkrovimo stotelių 

įrengimas ir kita) 

  

              

1.1.2.2.3 

Šviesoforų valdymo 

sistemos 

modernizavimas 

Alytaus m. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Alytaus m. 
04.5.1.-TID-R-

514 
R ITI   19 

Darnaus judumo 

priemonės 

miestuose 

(pėsčiųjų ir 

dviračių takų 

infrastruktūra, Park 

and Ride, Bike and 

Ride aikštelės, 

elektromobilių 

įkrovimo stotelių 

įrengimas ir kita) 

  

              

1.1.2.2.4 

Darnaus judumo plano 

parengimas 

Alytaus m. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Alytaus m. 
04.5.1.-TID-R-

514 
R ITI   19 

Darnaus judumo 

priemonės 

miestuose 

(pėsčiųjų ir 

dviračių takų 

infrastruktūra, Park 

and Ride, Bike and 

Ride aikštelės, 

elektromobilių 

įkrovimo stotelių 

įrengimas ir kita) 

  

              

1.1.2.2.5 

Darnaus judumo plano 

Druskininkuose 

parengimas 

Druskininkų 

savivaldybės 

administracija   

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Druskininkų m. 
04.5.1.-TID-R-

514 
R ITI   19 

Darnaus judumo 

priemonės 

miestuose 

(pėsčiųjų ir 

dviračių takų 

infrastruktūra, Park 

and Ride, Bike and 

Ride aikštelės, 

elektromobilių 

įkrovimo stotelių 

įrengimas ir kita) 

  

              

1.1.2.2.6 

Alytaus rajono 

susisiekimo 

infrastruktūros 

saugumo gerinimas ir 

pritaikymas žmonėms 

su specialiaisiais 

poreikiais 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Alytaus rajonas 
04.5.1.-TID-R-

514 
R 

    

19 

Darnaus judumo 

priemonės 

miestuose 

(pėsčiųjų ir 

dviračių takų 

infrastruktūra, Park 

and Ride, Bike and 

Ride aikštelės, 

elektromobilių 

įkrovimo stotelių 

įrengimas ir kita) 

12 

Vietinės 

reikšmės keliai 

ir gatvės 

(rekonstrukcija) 

            

1.1.2.3 
Priemonė:     
Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra 

          

1.1.2.3.1 Dviračių takų Varėnos r. Lietuvos Varėnos m. 04.5.1-TID-R- R ITI - 19 Darnaus judumo                 
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įrengimas Varėnos 

miesto J. 

Basanavičiaus gatvės 

atkarpose nuo Perlojos 

g. iki Dzūkų g. ir nuo 

M. K. Čiurlionio g. iki 

Mechanizatorių g. 

savivaldybės 

administracija 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

516 priemonės 

miestuose 

(pėsčiųjų ir 

dviračių takų 

infrastruktūra, Park 

and Ride, Bike and 

Ride aikštelės, 

elektromobilių 

įkrovimo stotelių 

įrengimas ir kita) 

1.1.2.3.2 

Dviračių trasų, 

infrastruktūros 

įrengimas nuo Putinų 

g. žiedo Pramonės 

gatvėje Alytaus m. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Alytaus m. 
04.5.1-TID-R-

516 
R ITI - 19 

Darnaus judumo 

priemonės 

miestuose 

(pėsčiųjų ir 

dviračių takų 

infrastruktūra, Park 

and Ride, Bike and 

Ride aikštelės, 

elektromobilių 

įkrovimo stotelių 

įrengimas ir kita) 

                

1.1.2.3.3 

Pėsčiųjų ir dviračių 

takų įrengimas 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Alytaus rajonas 
04.5.1-TID-R-

516 
R 

    

19 

Darnaus judumo 

priemonės 

miestuose 

(pėsčiųjų ir 

dviračių takų 

infrastruktūra, Park 

and Ride, Bike and 

Ride aikštelės, 

elektromobilių 

įkrovimo stotelių 

įrengimas ir kita) 

                

1.1.2.3.4 

Įrengti ar modernizuoti 

dviračių ir pėsčiųjų 

takus, integruoti 

viešąsias erdves į 

dviračių ir pėsčiųjų 

takų tinklą ir taip 

skatinti darnų judumą, 

ekologiškų transporto 

priemonių plėtrą bei 

didinti darbo jėgos 

mobilumą. 

Rekonstruoti dviračių 

ir pėsčiųjų taką Lazdijų 

mieste Turistų g. iki 

sodų bendrijos 

„Baltasis“ Lazdijų 

seniūnijoje 

Lazdijų rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Lazdijų rajono 

savivaldybė, 

Lazdijų miesto 

ir Lazdijų 

seniūnijos 

04.5.1-TID-R-

516 
R ITI 

- 

41 

Pėsčiųjų ir dviračių 

takai (ne miesto 

vietovėse) 

                

1.1.2.3.5 

"Saulės tako" 

rekonstrukcija ir plėtra 

Druskininkų sav. 

Druskininkų 

savivaldybės 

administracija   

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Druskininkų m. 

04.5.1-TID-R-

516 
R   

  

19 

Darnaus judumo 

priemonės 

miestuose 

(pėsčiųjų ir 

dviračių takų 

infrastruktūra, Park 

and Ride, Bike and 

Ride aikštelės, 

elektromobilių 

įkrovimo stotelių 

įrengimas ir kita) 

        

1.1.2.4 
Priemonė:    
 Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas 

          

1.1.2.4.1 

Varėnos miesto J. 

Basanavičiaus gatvės 

atkarpos nuo Perlojos 

g. iki M. K. Čiurlionio 

g. rekonstrukcija 

Varėnos r. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Varėnos m. 

06.2.1-TID-R-

511 
R ITI - 12 

Vietinės reikšmės 

keliai ir gatvės 

(rekonstrukcija) 18 

Intelektinės 

transporto 

sistemos 

            

1.1.2.4.2 

Perspektyvinės gatvės 

nuo Pramonės  g. iki 

Naujosios g. Alytuje, 

įrengimas 

Alytaus m. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Alytaus m.  

06.2.1-TID-R-

511 
R ITI - 11 

Vietinės reikšmės 

keliai ir gatvės 

(statyba) 
  

              



Alytaus regiono 2014 – 2020 metų plėtros planas (projektas) 

 

1.1.2.4.3. 

Saugaus eismo 

priemonių diegimaas, 

Alytuje 

Alytaus m. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Alytaus m.  

06.2.1-TID-R-

511 
R     50 

Kita (nepriskirta 

kitoms grupėms) 
 

       

1.1.2.4.3 

Eismo saugos 

priemonių diegimas 

Alytaus rajone 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Alytaus rajonas 

06.2.1-TID-R-

511 
R 

    

50 

Kita (nepriskirta 

kitoms grupėms) 

                

1.1.2.4.5 

M. K. Čiurlionio 

gatvės atkarpos 

Druskininkų m. 

rekonstrukcija 

Druskininkų 

savivaldybės 

administracija   

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Druskininkų m. 

06.2.1-TID-R-

511 
R 

    

12 

Vietinės reikšmės 

keliai ir gatvės 

(rekonstrukcija) 

        

1.1.2.4.6 

Eismo saugumo 

priemonių diegimas 

Druskininkų 

savivaldybės 

administracija   

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Druskininkų m. 

06.2.1-TID-R-

511 
R 

    

9 

Viešojo transporto 

infrastruktūra 

        

2.1 
TIKSLAS:  

GERINTI VIEŠŲJŲ  PASLAUGŲ KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ 

          

2.1.1 

UŽDAVINYS:   

Bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumo didinimas 

          

2.1.1.1 
Priemonė:     
Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas 

          

2.1.1.1.1 

Varėnos "Ąžuolo" 

gimnazijos pastato, 

esančio Aušros g. 17, 

Varėnoje, kapitalinis 

remontas 

(modernizavimas) 

Varėnos r. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Varėnos m. 
09.1.3-CPVA-

R-724 
R - - 22 

Bendrojo lavinimo 

mokyklų 

modernizavimas 
  

              

2.1.1.1.1 

Alytaus rajono 

bendrojo ugdymo 

įstaigų aprūpinimas 

gamtos, technologijų, 

menų ir kitų mokslų 

laboratorijų įranga 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Alytaus rajonas 
09.1.3-CPVA-

R-724 
R 

    

22 

Bendrojo lavinimo 

mokyklų 

modernizavimas 

                

2.1.1.1.3 

Modernių ir saugių 

erdvių kūrimas 

Dzūkijos pagrindinėje 

mokykloje, Alytuje  

Alytaus m. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Alytaus m.  

09.1.3-CPVA-

R-724 
R 

    

22 

Bendrojo lavinimo 

mokyklų 

modernizavimas 

        

2.1.1.1.4 

Modernių ir saugių 

erdvių sukūrimas 

bendrojo ugdymo 

mokyklose 

Druskininkų sav. 

Druskininkų 

savivaldybės 

administracija   

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Druskininkų 

savivaldybė 
09.1.3-CPVA-

R-724 
R 

    

22 

Bendrojo lavinimo 

mokyklų 

modernizavimas 

        

2.1.1.2 
Priemonė:     

Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas 

          

2.1.1.2.1. 

Pastato, Aušros g. 17, 

Varėnoje, kapitalinis 

remontas 

(modernizavimas) ir 

pritaikymas 

Moksleivių namų 

veiklai 

Varėnos r. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Varėnos m. 
09.13.CPVA-R-

725 
R - - 24 

Neformaliojo 

švietimo įstaigų 

modernizavimas 

  

              

2.1.1.2.2 

Varėnos moksleivių 

kūrybos centro ir 

Varėnos Jadvygos 

Čiurlionytės menų 

mokyklos pastato 

modernizavimas 

Varėnos r. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Varėnos m. 
09.13.CPVA-R-

725 
R - - 24 

Neformaliojo 

švietimo įstaigų 

modernizavimas 

                

2.1.1.2.3. 

Alytaus r. Sporto ir 

meno mokyklos 

edukacinių erdvių 

įkūrimas ir 

atnaujinimas 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Alytaus rajonas 
09.13.CPVA-R-

725 
R 

    

24 

Neformaliojo 

švietimo įstaigų 

modernizavimas 

                

2.1.1.2.4 

Alytaus r. bendrojo 

ugdymo įstaigų 

edukacinių erdvių 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir 

Alytaus rajonas 
09.13.CPVA-R-

725 
R 

    

24 

Neformaliojo 

švietimo įstaigų 

modernizavimas 
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modernizavimas mokslo 

ministerija 

2.1.1.2.5 

Alytaus muzikos 

mokyklos pastato 

modernizavimas ir 

ugdymo aplinkos 

gerinimas 

Alytaus m. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Alytaus m.  

09.13.CPVA-R-

725 
R 

    

24 

Neformaliojo 

švietimo įstaigų 

modernizavimas 

        

2.1.1.2.6 

Druskininkų M. K. 

Čiurlionio meno 

mokyklos 

infrastruktūros 

tobulinimas 

Druskininkų 

savivaldybės 

administracija   

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Druskininkų m. 09.13.CPVA-R-

725 

R     24 

Neformaliojo 

švietimo įstaigų 

modernizavimas 

        

2.1.1.3 
Priemonė:     

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas 

          

2.1.1.3.1 

Varėnos "Pasakos" 

vaikų lopšelio-darželio 

pastato 

modernizavimas 

Varėnos r. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Varėnos m. 
09.13.CPVA-R-

725 
R - - 23 

Ikimokyklinio ar 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų 

modernizavimas 

  

              

2.1.1.3.1 

Alytaus r. 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo prieinamumo 

didinimas įkuriant ir 

atnaujinant edukacines 

erdves 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Alytaus rajonas 
09.13.CPVA-R-

725 
R 

    

23 

Ikimokyklinio ar 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų 

modernizavimas 

                

2.1.1.3.3 

Alytaus  lopšelio-

darželio „Boružėlė“ 

ugdymo aplinkos 

modernizavimas 

Alytaus m. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Alytaus m.  

09.1.3-CPVA-

R-705 
R 

    

23 

Ikimokyklinio ar 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų 

modernizavimas 

        

2.1.1.3.4 

Druskininkų sav. 

Viečiūnų pagrindinės 

mokyklos 

ikimokyklinio ugdymo 

skyriaus "Linelis" 

ugdymo prieinamumo 

didinimas 

Druskininkų 

savivaldybės 

administracija   

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Druskininkų 

savivaldybė 

09.1.3-CPVA-

R-705 
R 

    

23 

Ikimokyklinio ar 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų 

modernizavimas 

        

2.1.2 

UŽDAVINYS:  

 Sveikatos netolygumų sumažinimas, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir 

prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms ir sveiko senėjimo skatinimas 

          

2.1.2.1 

Priemonė:     

Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas gerinant jų 

infrastruktūrą 

          

2.1.2.1.1 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros veiklos 

efektyvumo didinimas 

Varėnos rajono 

savivaldybėje 

Visuomenės 

sveikatos 

biuras 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Varėnos m. 
08.1.3-CPVA-

R-609 
R - - 32 

Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(pastatai ir 

statiniai): 

sveikatinimo ir 

sporto objektai 

  

              

2.1.2.1.2 

Pirminės asmens 

sveikatos priežiūros 

veiklos efektyvumo 

didinimas Varėnos 

rajono savivaldybėje 

VšĮ Varėnos 

pirminės 

sveikatos 

priežiūros 

centras 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Varėnos m. 
08.1.3-CPVA-

R-609 
R     32 

Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(pastatai ir 

statiniai): 

sveikatinimo ir 

sporto objektai 

10 

Viešojo 

transporto 

priemonių 

įsigijimas 50 

Kita (nepriskirta 

kitoms grupėms) 

        

2.1.2.1.3 

Tiesiogiai stebimo 

gydymo kurso (DOTS) 

kabineto steigimas 

Alytaus rajono 

savivaldybės pirminės 

asmens sveikatos 

priežiūros centre, 

siekiant užtikrinti 

tikslingą tuberkuliozės 

gydymą bei 

profilaktiką 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Alytaus rajonas 
08.1.3-CPVA-

R-609 
R 

    

32 

Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(pastatai ir 

statiniai): 

sveikatinimo ir 

sporto objektai 

10 

Viešojo 

transporto 

priemonių 

įsigijimas 

50 Kita (nepriskirta 

kitoms grupėms) 
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2.1.2.1.4 

Vidinės ir išorinės 

aplinkos pritaikymas 

neįgaliesiems Alytaus 

rajono savivaldybės 

pirminės asmens 

sveikatos priežiūros 

įstaigose 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Alytaus rajonas 
08.1.3-CPVA-

R-609 
R 

    

32 

Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(pastatai ir 

statiniai): 

sveikatinimo ir 

sporto objektai 

10 

Viešojo 

transporto 

priemonių 

įsigijimas 

50 Kita (nepriskirta 

kitoms grupėms) 

        

2.1.2.1.5 

Kraujotakos sistemos 

ligų prevencija Alytaus 

rajono savivaldybėje, 

gerinant asmens ir 

visuomenės sveikatos 

priežiūros įstaigų 

infrastruktūrą 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Alytaus rajonas 
08.1.3-CPVA-

R-609 
R 

    

32 

Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(pastatai ir 

statiniai): 

sveikatinimo ir 

sporto objektai 

10 

Viešojo 

transporto 

priemonių 

įsigijimas 

50 Kita (nepriskirta 

kitoms grupėms) 

        

2.1.2.1.6 

Atrankinės patikros dėl 

onkologinių ligų 

programų 

įgyvendinimo 

skatinimas, gerinant 

asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų 

infrastruktūrą 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 
Alytaus rajonas 

08.1.3-CPVA-

R-609 
R 

    

32 

Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(pastatai ir 

statiniai): 

sveikatinimo ir 

sporto objektai 

10 

Viešojo 

transporto 

priemonių 

įsigijimas 

50 Kita (nepriskirta 

kitoms grupėms) 

        

2.1.2.1.7 

Alytaus rajono 

savivaldybės asmens 

sveikatos priežiūros 

įstaigų infrastruktūros 

gerinimas, siekiant 

pagerinti pirmines 

ambulatorines asmens 

sveikatos priežiūros 

paslaugas vaikams ir 

paaugliams 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 
Alytaus rajonas 

08.1.3-CPVA-

R-609 
R 

    

32 

Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(pastatai ir 

statiniai): 

sveikatinimo ir 

sporto objektai 

10 

Viešojo 

transporto 

priemonių 

įsigijimas 

50 Kita (nepriskirta 

kitoms grupėms) 

        

2.1.2.1.8 

Vaikų burnos sveikatos 

priežiūros paslaugų 

prieinamumo 

gerinimas sukuriant 

odontologinių paslaugų 

infrastruktūrą 

mokyklose. 

Alytaus m. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Alytaus m.  

08.1.3-CPVA-

R-609  
R 

    

32 

Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(pastatai ir 

statiniai): 

sveikatinimo ir 

sporto objektai 

50 

Kita (nepriskirta 

kitoms grupėms) 

      

2.1.2.1.9 

Vaikų ir paauglių 

psichikos dienos centro 

įkūrimas  

Alytaus m. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Alytaus m.  

08.1.3-CPVA-

R-609  
R 

    

32 

Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(pastatai ir 

statiniai): 

sveikatinimo ir 

sporto objektai 

50 

Kita (nepriskirta 

kitoms grupėms) 

      

2.1.2.1.10 

Galvos smegenų 

kraujotakos ligų 

prevencija Alytaus 

poliklinikoje. 

Alytaus m. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Alytaus m.  

08.1.3-CPVA-

R-609  
R 

    

32 

Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(pastatai ir 

statiniai): 

sveikatinimo ir 

sporto objektai 

50 

Kita (nepriskirta 

kitoms grupėms) 

      

2.1.2.1.11 

Sveikatą stiprinkime 

darbo vietoje. 

Alytaus m. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Alytaus m.  

08.1.3-CPVA-

R-609  
R 

    

32 

Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(pastatai ir 

statiniai): 

sveikatinimo ir 

sporto objektai 

50 

Kita (nepriskirta 

kitoms grupėms) 

      

2.1.2.1.12 

Mažais žingsneliais – 

sveikos gyvensenos 

link. 

Alytaus m. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Alytaus m.  

08.1.3-CPVA-

R-609  
R 

    

32 

Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(pastatai ir 

statiniai): 

sveikatinimo ir 

sporto objektai 

50 

Kita (nepriskirta 

kitoms grupėms) 

      

2.1.2.1.13 

Pirminės asmens 

sveikatos priežiūros 

veiklos efektyvumo 

didinimas Druskininkų 

Druskininkų 

savivaldybės 

administracija   

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

Druskininkų 

savivaldybė   08.1.3-CPVA-

R-609  
R 

    

32 

Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(pastatai ir 

  

        



Alytaus regiono 2014 – 2020 metų plėtros planas (projektas) 

 

savivaldybėje ministerija statiniai): 

sveikatinimo ir 

sporto objektai 

2.1.2.1.14 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros veiklos 

efektyvumo didinimas 

Druskininkų 

savivaldybėje 

Druskininkų 

savivaldybės 

administracija   

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Druskininkų 

savivaldybė   

08.1.3-CPVA-

R-609  
R 

    

32 

Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(pastatai ir 

statiniai): 

sveikatinimo ir 

sporto objektai 

  

        

2.1.2.1.8 

Vaikų burnos sveikatos 

priežiūros paslaugų 

prieinamumo 

gerinimas sukuriant 

odontologinių paslaugų 

infrastruktūrą 

mokyklose. 

Alytaus m. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Alytaus m.  

08.1.3-CPVA-

R-609  
R 

    

32 

Kitos viešosios 

infrastruktūros 

modernizavimas 

(pastatai ir 

statiniai): 

sveikatinimo ir 

sporto objektai 

50 

Kita (nepriskirta 

kitoms grupėms) 
      

2.1.2.2 

Priemonė:    

 Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas vykdant švietimo 

ir mokymo veiklas 

          

2.1.2.2.1 

Sveika gyvensena – 

patikimas būdas 

išvengti sunkių 

sveikatos sutrikimų 

Visuomenės 

sveikatos 

biuras 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Varėnos m. 
08.4.2-ESFA-

R-626 
R - - 47 

Sveikatos paslaugų 

plėtra (ne 

infrastruktūra) 10 

Viešojo 

transporto 

priemonių 

įsigijimas 

            

2.1.2.2.2 

Pirminės asmens 

sveikatos priežiūros 

kokybės ir 

prieinamumo 

gerinimas Varėnos 

rajono savivaldybėje 

VšĮ Varėnos 

pirminės 

sveikatos 

priežiūros 

centras 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Varėnos m. 
08.4.2-ESFA-

R-626 
R - - 47 

Sveikatos paslaugų 

plėtra (ne 

infrastruktūra) 

                

2.1.2.2.3 

Pirminės asmens 

sveikatos priežiūros 

veiklos efektyvumo 

didinimas Alytaus 

rajono savivaldybėje 

Alytaus rajono 

savivaldybė 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Alytaus rajonas 
08.4.2-ESFA-

R-626 
R 

    

47 

Sveikatos paslaugų 

plėtra (ne 

infrastruktūra) 

50 Kita (nepriskirta 

kitoms grupėms) 

            

2.1.2.2.4 

Sveikos gyvensenos 

skatinimas Alytaus 

rajono savivaldybėje 

Alytaus rajono 

savivaldybė 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Alytaus rajonas 
08.4.2-ESFA-

R-626 
R 

    

47 

Sveikatos paslaugų 

plėtra (ne 

infrastruktūra) 

50 Kita (nepriskirta 

kitoms grupėms) 

            

2.1.2.2.5. 

Kaulų ir raumenų 

sistemos, laikysenos ir 

plokščiapėdystės 

profilaktika Alytaus 

miesto vaikams. 

Alytaus m. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Alytaus m.  

08.4.2-ESFA-

R-626 
R 

    

47 

Sveikatos paslaugų 

plėtra (ne 

infrastruktūra) 

50 Kita (nepriskirta 

kitoms grupėms) 

      

2.1.2.2.6. 

Priklausomybių 

mažinimas Alytaus 

mieste. 

Alytaus m. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Alytaus m.  

08.4.2-ESFA-

R-626 
R 

    

47 

Sveikatos paslaugų 

plėtra (ne 

infrastruktūra) 

50 Kita (nepriskirta 

kitoms grupėms) 

      

2.1.2.2.7 

Vaikų burnos sveikatos 

priežiūros profilaktikos 

VšĮ Alytaus 

poliklinikoje. 

Alytaus m. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Alytaus m.  

08.4.2-ESFA-

R-626 
R 

    

47 

Sveikatos paslaugų 

plėtra (ne 

infrastruktūra) 

50 Kita (nepriskirta 

kitoms grupėms) 

      

2.1.2.2.8 

Vaikams ir paaugliams 

palankių sveikatos 

priežiūros paslaugų 

teikimo modelio 

įdiegimas VšĮ Alytaus 

poliklinikoje 

Alytaus m. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Alytaus m.  

08.4.2-ESFA-

R-626 
R 

    

47 

Sveikatos paslaugų 

plėtra (ne 

infrastruktūra) 

50 Kita (nepriskirta 

kitoms grupėms) 

      

2.1.2.2.9 

Sveikos gyvensenos 

įgūdžių formavimas 

siekiant išvengti 

emocijų ir elgesio, 

valgymo sutrikimų bei 

lėtinių ligų 

išsivystymo. 

Alytaus m. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Alytaus m.  

08.4.2-ESFA-

R-626 
R 

    

47 

Sveikatos paslaugų 

plėtra (ne 

infrastruktūra) 

50 Kita (nepriskirta 

kitoms grupėms) 

      

2.1.2.2.10 Sveikos gyvensenos Alytaus m. Lietuvos Alytaus m.  08.4.2-ESFA- R     47 Sveikatos paslaugų 50 Kita (nepriskirta       
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įgūdžių formavimas, 

siekiant sumažinti 

vaikų regos sutrikimus 

savivaldybės 

administracija 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

R-626 plėtra (ne 

infrastruktūra) 

kitoms grupėms) 

2.1.2.2.11 

Pirminės asmens 

sveikatos priežiūros 

kokybės ir 

prieinamumo 

gerinimas Druskininkų 

savivaldybėje 

Druskininkų 

savivaldybės 

administracija   

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Druskininkų 

savivaldybė   

08.4.2-ESFA-

R-626 
R 

    

47 

Sveikatos paslaugų 

plėtra (ne 

infrastruktūra) 

          

2.1.2.2.12 

Sveikos gyvensenos 

skatinimas 

Druskininkų 

savivaldybėje siekiant 

išvengti sunkių 

sveikatos sutrikimų 

Druskininkų 

savivaldybės 

administracija   

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Druskininkų 

savivaldybė   

08.4.2-ESFA-

R-626 
R 

    

47 

Sveikatos paslaugų 

plėtra (ne 

infrastruktūra) 

          

2.1.3 

UŽDAVINYS:  

 Socialinio būsto ir socialinių paslaugų prieinamumo pažeidžiamiausioms gyventojų 

grupėms padidinimas 

          

2.1.3.1 Priemonė:    Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra           

2.1.3.1.1 

Perėjimas nuo 

institucinės globos prie 

bendruomenei teikiamų 

alternatyvių socialinių 

paslaugų 

Varėnos r. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

Varėnos r. 

savivaldybė 

08.1.2-CPVA-

R-407 
R - - 27 

Socialinių 

paslaugų 

infrastruktūra 

48 

Socialinių 

paslaugų plėtra 

(ne 

infrastruktūra) 

            

2.1.3.1.2 

Socialinių paslaugų 

bendruomenėje 

infrastruktūros 

modernizavimas ir 

plėtra Alytaus rajone 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

Alytaus rajonas 

08.1.2-CPVA-

R-407 
R - - 27 

Socialinių 

paslaugų 

infrastruktūra 

48 

Socialinių 

paslaugų plėtra 

(ne 

infrastruktūra) 

            

2.1.3.1.3 

Socialinių paslaugų 

plėtra Alytaus mieste 

Alytaus m. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

socialinė 

sapsaugos 

ministerija 

Alytaus m.  

08.1.2-CPVA-

R-407  
R - - 27 

Socialinių 

paslaugų 

infrastruktūra  

       

2.1.3.1.4 

Socialinių paslaugų 

plėtra kaimo 

bendruomenės 

namuose ir seniūnijose 

Druskininkų 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

Druskininkų 

savivaldybė 

08.1.2-CPVA-

R-407  
R - - 27 

Socialinių 

paslaugų 

infrastruktūra 
 

       

2.1.3.1.5 

Socialinių paslaugų 

centro infrastruktūros 

modernizavimas ir 

plėtra 

Lazdijų rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

Lazdijų rajono 

savivaldybė 

08.1.2-CPVA-

R-407  
R - - 27 

Socialinių 

paslaugų 

infrastruktūra 
 

       

2.1.3.2 
Priemonė:     

Socialinio būsto fondo plėtra   

        

2.1.3.1.1 

Socialinio būsto plėtra Varėnos r. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

Varėnos r. 

savivaldybė 

08.1.1-

CPVA·R-408 
R - - 26 

Socialinio būsto 

įsigijimas 

                

2.1.3.1.2 

Būsto prieinamumo 

pažeidžiamoms 

gyventojų grupėms 

didinimas Alytaus 

rajone 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

Alytaus rajonas 

08.1.1-

CPVA·R-408 
R - - 26 

Socialinio būsto 

įsigijimas 

                

2.1.3.1.3 

Socialinio būsto plėtra 

Alytaus mieste 

Alytaus m. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

socialinė 

sapsaugos 

ministerija 

Alytaus miestas 

08.1.1-

CPVA·R-408 
R - - 26 

Socialinio būsto 

įsigijimas 

        

2.1.3.2.4 Socialinio būsto fondo Druskininkų Lietuvos Druskininkų 08.1.1- R - - 25 Socialinio būsto         
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plėtra Druskininkų 

savivaldybėje 

savivaldybės 

administracija 

Respublikos 

socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

savivaldybė CPVA·R-408 infrastruktūra 

(nauja statyba arba 

pritaikymas) 

2.1.4 

UŽDAVINYS:  

 Visuomenei teikiamų paslaugų kokybės, didinant jų atitikimo visuomenės 

poreikiams pagerinimas 

 

 

        

2.1.4.1 
Priemonė:     

Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse 

          

2.1.4.1.1 

Kokybės vadybos 

sistemų diegimas 

Varėnos rajono 

savivaldybės 

administracijoje, 

gerinant paslaugų 

teikimą ir (ar) asmenų 

aptarnavimą 

Varėnos r. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

ministerija 

Varėnos m. 

10.1.3- ESFA-

R-921  
R - - 49 

Viešojo valdymo 

tobulinimas 

                

2.1.4.1.2 

Seniūnijų veiklos 

efektyvumo 

stiprinimas, 

pasitelkiant e. 

sprendimus, mokymus 

ir strateginio 

planavimo sistemą 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

ministerija 

Alytaus rajonas 

10.1.3- ESFA-

R-921 
R - - 49 

Viešojo valdymo 

tobulinimas 

                

2.1.4.1.3 

Lazdijų rajono 

savivaldybės 

administracijos 

darbuotojų gebėjimų, 

susijusių su 

savivaldybės kokybinių 

tikslų įgyvendinimu, 

tobulinimas 

Lazdijų rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

ministerija 

Lazdijų  rajonas 

10.1.3- ESFA-

R-921  
R - - 49 

Viešojo valdymo 

tobulinimas 

                

2.1.4.1.4 

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

darbuotojų ir tarybos 

narių kompetencijų, 

reikalingų paslaugų ir 

aptarnavimo kokybei 

didinti, stiprinimas 

Alytaus m. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

ministerija 

Alytaus miestas 

10.1.3- ESFA-

R-921 
R - - 49 

Viešojo valdymo 

tobulinimas 

        

2.1.4.1.5 

Paslaugų teikimo ir 

asmenų aptarnavimo 

kokybės gerinimas 

Druskininkų 

savivaldybėje 

Druskininkų 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

ministerija 

Druskininkų 

savivaldybė 
10.1.3- ESFA-

R-921 
R - - 49 

Viešojo valdymo 

tobulinimas 

        

3.1 
TIKSLAS:  

DARNIAI TVARKYTI IR VYSTYTI REGIONO TERITORIJĄ 

          

3.1.1 
UŽDAVINYS:   

Sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį 

          

3.1.1.1 
Priemonė:     

Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra 

          

3.1.1.1.1 

Komunalinių atliekų 

tvarkymo sistemos 

plėtra (antrinių žaliavų 

surinkimas, žaliųjų 

atliekų tvarkymas, 

konteinerių aikštelių 

modernizavimas, 

švietimas) 

Varėnos r. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija Varėnos r. 

savivaldybė 

05.2.1-APVA-

R-008 
R - - 5 

Atliekų tvarkymas 

(mažinimo, 

rūšiavimo ir 

perdirbimo 

skatinimo 

priemonės) 

                

3.1.1.1.2 

Komunalinių atliekų 

rūšiuojamojo 

surinkimo 

infrastruktūros plėtra 

Alytaus 

regiono atliekų 

tvarkymo 

centras 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Alytaus 

regionas 

05.2.1-APVA-

R-008 
R - - 5 

Atliekų tvarkymas 

(mažinimo, 

rūšiavimo ir 

perdirbimo 

skatinimo 

priemonės) 

                

3.1.1.1.3 
Komunalinių atliekų 

tvarkymo 

ARATC, 

Druskininkų 

Lietuvos 

Respublikos 

Druskininkų 

savivaldybė 

05.2.1-APVA-

R-008 
R - - 5 

Atliekų tvarkymas 

(mažinimo, 
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infrastruktūros plėtra 

Druskininkų sav. 

savivaldybės 

administracija 

aplinkos 

ministerija 

rūšiavimo ir 

perdirbimo 

skatinimo 

priemonės) 

3.1.2 
UŽDAVINYS:   

Kraštovaizdžio apsauga, planavimas ir tvarkymas 

          

3.1.2.1 
Priemonė:     

Kraštovaizdžio apsaugaplėtra 

         

3.1.2.1.1 

Bešeimininkių pastatų 

griovimas 

Varėnos r. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Varėnos r. 

savivaldybė 
05.5.1-APVA-

R-019  
R - - 38 

Kraštovaizdžio 

tvarkymas 

(kraštovaizdžio 

etalonai, pažeistos 

teritorijos ir pan.) 

                

3.1.2.1.2 

Bešeimininkių apleistų 

pastatų ir įrenginių 

tvarkymas Alytaus 

rajono savivaldybėje 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Alytaus rajonas 

05.5.1-APVA-

R-019  
R 

    

38 

Kraštovaizdžio 

tvarkymas 

(kraštovaizdžio 

etalonai, pažeistos 

teritorijos ir pan.) 

                

3.1.2.1.3 

Aukštybinių pastatų 

išdėstymo Alytaus 

mieste specialiojo 

plano parengimas 

Alytaus m. 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Alytaus miestas 

05.5.1-APVA-

R-019 
R 

    

50 

Kita (nepriskirta 

kitoms grupėms) 
        

3.1.2.1.4 

Bešeimininkių apleistų 

pastatų Druskininkų 

savivaldybės 

teritorijoje 

likvidavimas 

Druskininkų 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Druskininkų 

savivaldybė 
05.5.1-APVA-

R-019 
R 

    

38 

Kraštovaizdžio 

tvarkymas 

(kraštovaizdžio 

etalonai, pažeistos 

teritorijos ir pan.) 

        

  

* Veiklų grupių kodai nurodyti 8 lentelėje 
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4 lentelė. Projektams priskirti produkto vertinimo kriterijai. 
 

Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendin

imo 

teritorija 

Veiksmų 

programos 

įgyvendinim

o plano 

priemonė 

arba  Kaimo 

plėtros 

programos 

priemonė 

(Nr.) 

R/V ITI rez. Kodas 

(I)* 

Produkto 

vertinimo 

kriterijus (I) 

(pavadinimas) 

Siekiama 

reikšmė 

(I) 

Kodas 

(II) 

Produkto 

vertinimo 

kriterijus (II) 

(pavadinimas) 

Siekiama 

reikšmė 

(II) 

Kodas 

(III) 

Produkto 

vertinimo 

kriterijus (III) 

(pavadinimas) 

Siekiama 

reikšmė 

(III) 

Kodas 

(IV) 

Produkto 

vertinimo 

kriterijus (IV) 

(pavadinimas) 

Siekiama 

reikšmė 

(IV) 

                     

1.1 

TIKSLAS:  

DIDINTI ŪKINĖS VEIKLOS ĮVAIROVĘ IR PAGERINTI SĄLYGAS 

INVESTICIJŲ PRITRAUKIMUI, MAŽINANT GEOGRAFINIŲ SĄLYGŲ 

IR DEMOGRAFINIŲ PROCESŲ SUKELIAMUS GYVENIMO KOKYBĖS 

NETOLYGUMUS 

-  -  -  -  -    

1.1.1 

UŽDAVINYS:  

Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, kuriant ir atnaujinant viešąją ir 

ekoinžinerinę  infrastruktūrą,  gamtos, kultūros paveldo objektus ir kultūros 

įstaigas 

-  -  -  -  -    

1.1.1.1 
Priemonė:  
Priemonė: Kaimo gyvenamųjų vietovių (turinčių iki 1 tūkst. gyventojų) atnaujinimas 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-   
 

1.1.1.1.1 

Sąlygų organizuoti 

vaikų ir jaunimo 

stovyklas Varėnos r. 

Liškiavos mokyklos - 

daugiafunkciame centre 

sudarymas 

Varėnos r. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

žemės ūkio 

ministerija 

Varėnos r. 

savivaldy

bė 
 

R - - 
 

Atnaujintos 

gyvenamosios 

vietovės 

1 
 

                

1.1.1.1.2 

Varėnos r. Valkininkų 

gimnazijos Naujųjų 

Valkininkų 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo skyriaus 

pastato modernizavimas 

ir pritaikymas 

bendruomenės 

poreikimas 

Varėnos r. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

žemės ūkio 

ministerija 
Varėnos r. 

savivaldy

bė 
 

R - - 
 

Atnaujintos 

gyvenamosios 

vietovės 

1 
 

                

1.1.1.1.3 

Marcinkonių seniūnijos 

pastato modernizavimas 

Varėnos r. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

 

Lietuvos 

Respublikos 

žemės ūkio 

ministerija 

Varėnos r. 

savivaldy

bė 
 

R - - 
 

Atnaujintos 

gyvenamosios 

vietovės 

1 
 

                

1.1.1.2 
Priemonė:   
Kaimo gyvenamųjų vietovių (turinčių 1-6 tūkst. gyventojų) atnaujinimas ir plėtra  

 
  

        

1.1.1.2.1 

Matuizų kaimo 

viešosios infrastruktūros 

atnaujinimas ir 

pritaikymas 

bendruomenės 

poreikiams 

Varėnos r. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

ministerija 

Varėnos r. 

savivaldy

bė 

- 

R - - P.S.364 

Naujos atviros 

erdvės vietovėse 

nuo 1 iki 6 

tūkst. gyv. 

(išskyrus 

savivaldybių 

centrus) m2 

25 000 
 

                

1.1.1.2.2 

Senosios Varėnos 

kaimo viešosios 

infrastruktūros 

atnaujinimas ir 

pritaikymas 

bendruomenės 

poreikiams 

Varėnos r. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

ministerija 

Varėnos r. 

savivaldy

bė 

- 

R - - P.S.365 

Atnaujinti ir 

pritaikyti naujai 

paskirčiai 

pastatai ir 

statiniai kaimo 

vietovėse m2 

60 P.S.364 

Naujos atviros 

erdvės 

vietovėse nuo 

1 iki 6 tūkst. 

gyv. (išskyrus 

savivaldybių 

centrus) m2 

27 000 

            

1.1.1.2.3 

Kompleksinė 

Miklusėnų gyvenvietės 

plėtra 

Alytaus 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

ministerija 

Alytaus 

rajonas 
8.2.1-

CPVA-R-

908 

R 
  

P.S.364 

Naujos atviros 

erdvės vietovėse 

nuo 1 iki 6 

tūkst. gyv. 

(išskyrus 

savivaldybių 

7 440 
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centrus) m2 

1.1.1.2.4 

Leipalingio viešosios 

erdvės sutvarkymas 

Druskininkų 

savivaldybė

s 

administraci

ja   

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

ministerija 

Druskinin

kų 

savivaldy

bė, 

Leipalingi

o 

seniūnija 

8.2.1-

CPVA-R-

908 

R - - P.S.364 

Naujos atviros 

erdvės vietovėse 

nuo 1 iki 6 

tūkst. gyv. 

(išskyrus 

savivaldybių 

centrus) m2 

3515  

        

1.1.1.2.5 

Viečiūnų mokyklos su 

biblioteka 

rekonstrukcija ir 

išplėtimas 

Druskininkų 

savivaldybė

s 

administraci

ja   

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

ministerija 

Druskinin

kų 

savivaldy

bė, 

Viečiūnų 

seniūnija 

8.2.1-

CPVA-R-

908 

R - - P.S.364 

Naujos atviros 

erdvės vietovėse 

nuo 1 iki 6 

tūkst. gyv. 

(išskyrus 

savivaldybių 

centrus) m2 

2779  

        

1.1.1.3 
Priemonė:   
 Varėnos miesto kompleksinė plėtra 

  
  

        

1.1.1.3.1 

Varėnos miesto 

centrinės dalies 

modernizavimas ir 

pritaikymas visuomenės 

poreikiams 

Varėnos r. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

ministerija 

Varėnos r. 

savivaldy

bė 

- 

R ITI - P.B.238 

Sukurtos arba 

atnaujintos 

atviros erdvės 

miestų 

vietovėse m2 

80 020 
 

                

1.1.1.3.2 

Dainų slėnio 

infrastruktūros 

atnaujinimas ir 

pritaikymas visuomenės 

poreikiams 

Varėnos r. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

ministerija 

Varėnos r. 

savivaldy

bė 

- 

R ITI - P.B.238 

Sukurtos arba 

atnaujintos 

atviros erdvės 

miestų 

vietovėse m2 

5 063 
 

                

1.1.1.3.3 

Karloniškės ežero ir jo 

prieigų sutvarkymas ir 

pritaikymas  aktyviam 

poilsiui 

Varėnos r. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

ministerija 

Varėnos r. 

savivaldy

bė 

- 

R ITI - P.B.238 

Sukurtos arba 

atnaujintos 

atviros erdvės 

miestų 

vietovėse m2 

20 000 
 

                

1.1.1.3.4 

Pramonės zonos 

įrengimas Varėnos 

mieste 

Varėnos r. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

ministerija 

Varėnos r. 

savivaldy

bė 

- 

R ITI - P.B.238 

Sukurtos arba 

atnaujintos 

atviros erdvės 

miestų 

vietovėse m2 

100 000 

                  

1.1.1.4 
Priemonė:     

Alytaus, Druskininkų ir Lazdijų miestų kompleksinė plėtra 
           

1.1.1.4.1 

Buvusių pramoninių 

teritorijų pritaikymas 

verslo vystymui ir 

plėtrai  

Alytaus m. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

  

Alytaus 

m. 

07.1.1-

CPVA-V-

902 

V ITI 
 

P.B.238 

Sukurtos arba 

atnaujintos 

atviros erdvės 

miestų 

vietovėse,  m2 

440 000 

                  

1.1.1.4.2 

Amatų centro „Menų 

kalvė“ Druskininkuose 

įkūrimas 

Druskininkų 

savivaldybė

s 

administraci

ja   

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

ministerija 

Druskinin

kų m. 

07.1.1-

CPVA-V-

903 

R ITI 
 

P.B.239 

Pastatyti arba 

atnaujinti 

viešieji arba 

komerciniai 

pastatai miestų 

vietovėse,      

m2 

647 

                  

1.1.1.4.3 

Lazdijų miesto 

kompleksinė 

infrastruktūros plėtra, 

III etapas. Teritorijų 

tarp Sodų g., Seinų g. ir 

M. Gustaičio g. ir tarp 

Vilties g., ir M. 

Gustaičio g. 

infrastruktūros 

sutvarkymas 

Lazdijų 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

ministerija Lazdijų 

m. 

07.1.1-

CPVA-V-

903 

R ITI 
 

P.B.238 

„Sukurtos arba 

atnaujintos 

atviros erdvės 

miestų 

vietovėse“  m2 
6 000 

                  

1.1.1.5 

Priemonė:     
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių 

valdymo tobulinimas 
 

           

1.1.1.5.1. 

Geriamojo vandens 

tiekimo tinklų D250 

rekonstrukcija Varėnos 

miesto Vytauto-Žiedo 

gatvėse 

UAB“Varėn

os 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Varėnos 

m. 

05.3.2-

APVA-R-

014 

R 
  

P.S.333 

Rekonstruotų 

vandens tiekimo 

ir nuotekų 

surinkimo tinklų 

ilgis, km 

0,25 
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1.1.1.5.2. 

Nuotekų surinkimo 

tinklų D300 

rekonstrukcija Varėnos 

miesto Žaliojoje gatvėje 

UAB“Varėn

os 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Varėnos 

m. 

05.3.2-

APVA-R-

014 

R 
  

P.S.333 

Rekonstruotų 

vandens tiekimo 

ir nuotekų 

surinkimo tinklų 

ilgis, km 

0,186 

                  

1.1.1.5.3 

Nuotekų valymo 

įrenginių rekonstrukcija 

apie 100 m³/p Merkinės 

gyvenvietėje 

UAB“Varėn

os 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 
Varėnos r. 

savivaldy

bė 

05.3.2-

APVA-R-

014 

R 
  

P.N.054 

Gyventojai, 

kuriems 

teikiamos 

nuotekų valymo 

paslaugos naujai 

pastatytais ir 

(arba) 

rekonstruotais 

nuotekų valymo 

įrenginiais 

346 

                  

1.1.1.5.4. 

Nuotekų valymo 

įrenginių rekonstrukcija 

apie 90  m³/p Matuizų 

gyvenvietėje, Varėnos r. 

UAB“Varėn

os 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 
Varėnos r. 

savivaldy

bė 

05.3.2-

APVA-R-

014 

R 
  

P.N.054 

Gyventojai, 

kuriems 

teikiamos 

nuotekų valymo 

paslaugos naujai 

pastatytais ir 

(arba) 

rekonstruotais 

nuotekų valymo 

įrenginiais 

682 

                  

1.1.1.5.5. 

Geriamojo vandens 

tiekimo tinklų 

rekonstrukcija Varėnos 

miesto Dzūkų gatvėje 

UAB“Varėn

os 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Varėnos 

m. 

05.3.2-

APVA-R-

014 

R 
  

P.S.333 

Rekonstruotų 

vandens tiekimo 

ir nuotekų 

surinkimo tinklų 

ilgis, km 

0,59 

                  

1.1.1.5.6. 

Nuotekų surinkimo 

tinklų rekonstrukcija 

Varėnos miesto Dzūkų 

gatvėje 

UAB“Varėn

os 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Varėnos 

m. 

05.3.2-

APVA-R-

014 

R 
  

P.S.333 

Rekonstruotų 

vandens tiekimo 

ir nuotekų 

surinkimo tinklų 

ilgis, km 

0,208 

                  

1.1.1.5.7. 

Geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų 

surinkimo tinklų 

rekonstrukcija Varėnos 

m. Basanavičiaus 

gatvėje 

UAB“Varėn

os 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Varėnos 

m. 

05.3.2-

APVA-R-

014 

- 
TAI

P 
- P.S.333 

Rekonstruotų 

vandens tiekimo 

ir nuotekų 

surinkimo tinklų 

ilgis, km 

1,182 

                  

1.1.1.5.8. 

Geriamojo vandens 

tiekimo tinklų 

rekonstrukcija Varėnos 

miesto centrinėje dalyje 

UAB“Varėn

os 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Varėnos 

m. 

05.3.2-

APVA-R-

014 

- 
TAI

P 
- P.S.333 

Rekonstruotų 

vandens tiekimo 

ir nuotekų 

surinkimo tinklų 

ilgis, km 

0,955 

                  

1.1.1.5.9. 

Geriamo vandens 

tiekimo tinklų D110 

nauja statyba Varėnos 

miesto Pušyno, 

Dainavos, Glėbo 

gatvėse ir Pušyno 

skersgatvyje 

UAB“Varėn

os 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 
Varėnos 

m. 

05.3.2-

APVA-R-

014 

R 
  

P.N.050 

Gyventojai, 

kuriems 

teikiamos 

vandens tiekimo 

paslaugos naujai 

pastatytais 

geriamojo 

vandens tiekimo 

tinklais 

101 

                  

1.1.1.5.10

. 

Nuotekų surinkimo 

tinklų ir nuotekų 

siurblinių nauja statyba 

Panočių gyvenvietėje, 

Varėnos r. 

UAB“Varėn

os 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija Varėnos r. 

savivaldy

bė 

05.3.2-

APVA-R-

014 

R 
  

P.N.053 

Gyventojai, 

kuriems 

teikiamos 

vandens tiekimo 

paslaugos naujai 

pastatytais 

nuotekų 

surinkimo 

tinklais 

65 

                  

1.1.1.5.11

. 

Nuotekų valymo 

įrenginių nauja statyba 

iki 10 m³/p Panočių 

gyvenvietėje, Varėnos r. 

UAB“Varėn

os 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Varėnos r. 

savivaldy

bė 

05.3.2-

APVA-R-

014 

R 
  

P.N.054 

Gyventojai, 

kuriems 

teikiamos 

nuotekų valymo 

paslaugos naujai 

pastatytais ir 

(arba) 

65 
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rekonstruotais 

nuotekų valymo 

įrenginiais 

1.1.1.5.12

. 

Nuotekų valymo 

įrenginių rekonstrukcija 

apie 10  m³/p Puodžių 

gyvenvietėje, Varėnos r. 

UAB“Varėn

os 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 
Varėnos r. 

savivaldy

bė 

05.3.2-

APVA-R-

014 

R 
  

P.N.054 

Gyventojai, 

kuriems 

teikiamos 

nuotekų valymo 

paslaugos naujai 

pastatytais ir 

(arba) 

rekonstruotais 

nuotekų valymo 

įrenginiais 

84 

                  

1.1.1.5.13

. 

Geriamojo vandens 

tiekimo tinklų nauja 

statyba Merkinės 

gyvenvietėje, Varėnos r. 

UAB“Varėn

os 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija Varėnos r. 

savivaldy

bė 

05.3.2-

APVA-R-

014 

R 
  

P.N.050 

Gyventojai, 

kuriems 

teikiamos 

vandens tiekimo 

paslaugos naujai 

pastatytais 

geriamojo 

vandens tiekimo 

tinklais 

100 

                  

1.1.1.5.14 

Vandentiekio 

magistralės DN 500 

Putinų g. Alytuje, 

rekonstravimas 

UAB“Dzūki

jos 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Alytaus 

m. 

05.3.2-

APVA-R-

014 

R ITI 
 

P.S.333 

Rekonstruotų 

vandens tiekimo 

ir nuotekų tinklų 

ilgis  km 

5,3 

                  

1.1.1.5.15 

Vandentiekio tinklų 

rekonstravimas  nuo 

Pulko g. vandens 

ruošyklos iki Pulko g. ir 

S. Dariaus ir S. Girėno 

g. sankirtos 

UAB“Dzūki

jos 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Alytaus 

m. 
05.3.2-

APVA-R-

014 

R     P.S.333 

Rekonstruotų 

vandens tiekimo 

ir nuotekų 

surinkimo tinklų 

ilgis, km 

5,3 

           

1.1.1.5.16 

Buitinių nuotekų 

siurblinės ir 

spaudiminės nuotekų 

linijos rekonstravimas 

Putinų g., Alytuje 

UAB“Dzūki

jos 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Alytaus 

m. 05.3.2-

APVA-R-

014 

R     P.S.333 

Rekonstruotų 

vandens tiekimo 

ir nuotekų 

surinkimo tinklų 

ilgis, km 

2,07 

           

1.1.1.5.17 

Vandentiekio diukerio 

per Nemuno upę 

Maironio g., Alytuje, 

rekonstravimas 

(projektavimas ir 

statyba) 

UAB“Dzūki

jos 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Alytaus 

m. 
05.3.2-

APVA-R-

014 

R     P.N.011 

Nuotekų 

valymo 

įrenginių 

rekonstrukcija ir 

(ar) nauja 

statyba 

1 

           

1.1.1.5.18 

Vandentiekio 

magistralės DN500 nuo 

Santaikos g. iki aukštos 

zonos vandenes 

talpyklų rekonstravimas 

UAB“Dzūki

jos 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Alytaus 

m. 05.3.2-

APVA-R-

014 

R     P.S.333 

Rekonstruotų 

vandens tiekimo 

ir nuotekų 

surinkimo tinklų 

ilgis, km 

0,27  

         

1.1.1.5.19 

Antros vandentiekio 

stoties, Putinų g, 82, 

Alytuje rekonstravimas 

UAB“Dzūki

jos 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Alytaus 

m. 05.3.2-

APVA-R-

015 

R     P.S.333 

Rekonstruotų 

vandens tiekimo 

ir nuotekų 

surinkimo tinklų 

ilgis, km 

2,4  

         

1.1.1.5.20 

Alytaus miesto 

vandentiekio 

skirstomojo tinklo ir 

nuotakyno 

rekonstravimas 

UAB“Dzūki

jos 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Alytaus 

m. 05.3.2-

APVA-R-

014 

R     P.S.333 

Rekonstruotų 

vandens tiekimo 

ir nuotekų 

surinkimo tinklų 

ilgis, km 

4,13  

         

1.1.1.5.15 

Simno nuotekų valyklos 

rekonstrukcija 

Alytaus 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Alytaus 

rajonas 

05.3.2-

APVA-R-

014 

R 
  

P.S.333 

Rekonstruotų 

vandens tiekimo 

ir nuotekų 

surinkimo tinklų 

ilgis, km 

1,5 
 

                

1.1.1.5.16 

Krokialaukio 

vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo sistemų 

įrengimas 

Alytaus 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 
Alytaus 

rajonas 

05.3.2-

APVA-R-

014 

R 
  

P.N.051 

Gyventojai, 

kuriems 

teikiamos 

vandens tiekimo 

paslaugos iš 

naujai pastatytų 

ir (arba) 

5 P.N.053 

Gyventojai, 

kuriems 

teikiamos 

paslaugos 

naujai 

pastatytais 

nuotekų 

5 
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rekonstruotų 

geriamojo 

vandens 

gerinimo 

įrenginių 

(skaičius) 

(P.N.051) 

surinkimo 

tinklais (GE)  

1.1.1.5.23 

Druskininkų III-sios 

vandenvietės vandens 

gerinimo įrenginių 

rekonstrukcija 

UAB 

"Druskinink

ų vandenys" 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Druskinin

kų m. 

05.3.2-

APVA-R-

014 

R     P.N.051 

Gyventojai, 

kuriems 

teikiamos 

vandens tiekimo 

paslaugos iš 

naujai pastatytų 

ir (arba) 

rekonstruotų 

geriamojo 

vandens 

gerinimo 

įrenginių 

(skaičius) 

10000 

           

1.1.1.6 
Priemonė:     
Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas  

 
 

         

1.1.1.6.1 

Dailidės ežero 

paviršinių nuotekų 

surinkimo ir valymo 

įrenginiai 

UAB“Dzūki

jos 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Alytaus 

m. 

05.1.1-

APVA-R-

007 

R     

P.S.328 

Lietaus 

nuotėkio plotas, 

iš kurio 

surenkamam 

paviršiniam 

(lietaus) 

vandeniui 

tvarkyti, įrengta 

ir (ar) 

rekonstruota 

infrastruktūra, 

ha 

19 

                  

1.1.1.6.2 

Naujosios g. dalies 

paviršinių nuotekų 

tinklų rekonstravimas 

UAB“Dzūki

jos 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Alytaus 

m. 

05.1.1-

APVA-R-

007 

R 
  

P.S.328 

Lietaus 

nuotėkio plotas, 

iš kurio 

surenkamam 

paviršiniam 

(lietaus) 

vandeniui 

tvarkyti, įrengta 

ir (ar) 

rekonstruota 

infrastruktūra, 

ha 

76 

         

1.1.1.6.3 

Likiškėlių, Santaikos, 

Ulonų ir Daugų gatvių 

paviršinių nuotekų 

tinklų rekonstravimas 

UAB“Dzūki

jos 

vandenys“ 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Alytaus 

m. 

05.1.1-

APVA-R-

007 

R   P.S.328 

Lietaus 

nuotėkio plotas, 

iš kurio 

surenkamam 

paviršiniam 

(lietaus) 

vandeniui 

tvarkyti, įrengta 

ir (ar) 

rekonstruota 

infrastruktūra, 

ha 

104 

         

1.1.1.7 

Priemonė:     
Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros 

plėtra 

            

1.1.1.7.1 

Savivaldybes jungiančių 

turizmo trasų ir turizmo 

maršrutų informacinės 

infrastruktūros plėtra 

Varėnos r. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

ūkio 

ministerija 

Varėnos r. 

05.4.1-

LVPA-R-

831 

R - - P.B.209 

Numatomo 

apsilankymų 

remiamuose 

kultūros ir 

gamtos paveldo 

objektuose bei 

turistų traukos 

vietose 

skaičiaus 

345 
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padidėjimas, 

aps./metus 

1.1.1.7.2 

Turizmo objektų 

ženklinimas (bendras 

regiono projektas) 

Alytaus 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

ūkio 

ministerija 

Alytaus 

rajonas 

05.4.1-

LVPA-R-

831 

R 
  

P.N.071 

Įgyvendintos 

visuomenės 

informavimo 

apie aplinką 

priemonės Skč. 

1 

                  

1.1.1.7.3 

Savivaldybes jungiančių 

turizmo trasų ir turizmo 

maršrutų informacinės 

infrastruktūros plėtra 

Alytaus m. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

ūkio 

ministerija 

Alytaus 

m. 

05.4.1-

LVPA-R-

831 

R     P.B.209 

Numatomo 

apsilankymų 

remiamuose 

kultūros ir 

gamtos paveldo 

objektuose bei 

turistų traukos 

vietose 

skaičiaus 

padidėjimas, 

aps/m 

350 

         

1.1.1.7.4 

Turizmo trąsų ir 

maršrutų informacinės 

infrastruktūros plėtra 

Druskininkų sav. 

Druskininkų 

savivaldybė

s 

administraci

ja   

Lietuvos 

Respublikos 

ūkio 

ministerija 

Druskinin

kų 

savivaldy

bė 

05.4.1-

LVPA-R-

831 

R     P.B.209 

Numatomo 

apsilankymų 

remiamuose 

kultūros ir 

gamtos paveldo 

objektuose bei 

turistų traukos 

vietose 

skaičiaus 

padidėjimas,  

aps./metus 

250 

         

1.1.1.8 
Priemonė:     
Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą 

            

1.1.1.8.1 

Kultūros įstaigų 

infrastruktūros 

modernizavimas 

Varėnos mieste 

Varėnos r. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

kultūros 

ministerija 

Varėnos 

m. 

07.1.1-

CPVA-R-

305 

R ITI - P.N.304 

„Modernizuoti 

kultūros 

infrastruktūros 

objektai, vnt. 

2 

                  

1.1.1.8.2 

 
  

 

Alytaus m. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

kultūros 

ministerija 

Alytaus 

m. 

07.1.1-

CPVA-R-

305 

R ITI - P.N.304 

„Modernizuoti 

kultūros 

infrastruktūros 

objektai, vnt. 

1 

                  

1.1.1.8.3 

Druskininkų kultūros 

centro lauko scenos ir 

pagalbinių patalpų 

rekonstravimas Vilniaus 

al. 24, Druskininkai, ir 

pritaikymas kultūros 

poreikiams 

Druskininkų 

savivaldybė

s 

administraci

ja   

Lietuvos 

Respublikos 

kultūros 

ministerija 
Druskinin

kų m. 

07.1.1-

CPVA-R-

305 

R ITI 
 

P.N.304 

„Modernizuoti 

kultūros 

infrastruktūros 

objektai, vnt. 

1 

                  

1.1.1.8.4 

Modernizuoti kultūros 

įstaigų fizinę ir 

informacinę 

infrastruktūrą Lazdijų 

rajono savivaldybėje: 

Pastato rekonstrukcijos 

ir remonto darbai, 

paslaugų teikimo 

įrangos įsigijimas. 

Laisvės kovų muziejus 

Lazdijuose 

Lazdijų 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

kultūros 

ministerija 

Lazdijų 

m. 

07.1.1-

CPVA-R-

305 

R ITI 
 

P.N.304 

„Modernizuoti 

kultūros 

infrastruktūros 

objektai, vnt. 

1 

                  

1.1.1.9 
Priemonė:     
Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus 

            

1.1.1.9.1 
 Buvusios sinagogos ir 

rabino namo pastatų 

Alytuje rekonstravimas 

ir aplinkinės teritorijos 

sutvarkymas  

Alytaus m. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

kultūros 

ministerija 

Alytaus 

m. 

07.1.1-

CPVA-R-

302 

R ITI   P.S.335 

Sutvarkyti, 

įrengti ir 

pritaikyti 

lankymui 

gamtos ir 

kultūros 

paveldo objektai 

ir teritorijos 

1 
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1.1.1.9.2 
M.K. Čiurlionio 

paminklo skvero 

rekonstrukcija, 

pritaikant jį kultūrinės 

veiklos vykdymui 

Druskininkų 

savivaldybė

s 

administraci

ja   

Lietuvos 

Respublikos 

kultūros 

ministerija 

Druskinin

kų m. 

05.4.1-

CPVA-R-

302 

R ITI   P.S.335 

Sutvarkyti, 

įrengti ir 

pritaikyti 

lankymui 

gamtos ir 

kultūros 

paveldo objektai 

ir teritorijos 

1 

                

1.1.1.9.3 

Modernizuoti kultūros 

įstaigų fizinę ir 

informacinę 

infrastruktūrą Lazdijų 

rajono savivaldybėje: 

pastato rekonstrukcijos 

ir remonto darbai, 

paslaugų teikimo 

įrangos įsigijimas. 

Motiejaus Gustaičio 

memorialinis namas 

Seinų g. 31, Lazdijai 

Lazdijų 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

kultūros 

ministerija 

Lazdijų 

m. 

07.1.1-

CPVA-R-

302 

R ITI   P.S.335 

„Sutvarkyti, 

įrengti ir 

pritaikyti 

lankymui 

gamtos ir 

kultūros 

paveldo objektai 

ir teritorijos“ 

1 

                 

1.1.1.9.4 

Butrimonių centrinės 

aikštės rekonstrukcija 

Alytaus 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

kultūros 

ministerija 

Alytaus 

rajonas 

05.4.1-

CPVA-R-

302 

R     P.S.335 

„Sutvarkyti, 

įrengti ir 

pritaikyti 

lankymui 

gamtos ir 

kultūros 

paveldo objektai 

ir teritorijos“ 

1 

                

1.1.1.9.5 

Vinco Krėvės-

Mickevičiaus 

memorialinio muziejaus 

atnaujinimas 

Varėnos r. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

kultūros 

ministerija 

Varėnos r. 

05.4.1-

CPVA-R-

302 

R   P.S.335 

Sutvarkyti, 

įrengti ir 

pritaikyti 

lankymui 

gamtos ir 

kultūros 

paveldo objektai 

ir teritorijos 

1 

         

1.1.2 
UŽDAVINYS:  

Pagerinti darbo jėgos judėjimo galimybes gerinant susisiekimo sistemas  

           

1.1.2.1 
Priemonė:     
Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas  

           

1.1.2.1.1 

Vietinio susisiekimo 

transporto priemonių 

parko atnaujinimas 

Varėnos r. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Varėnos 

m. 

- R - - 

P.S.325 

Įsigytos naujos 

ekologiškos 

viešojo 

transporto 

priemonės 

1 

                  

1.1.2.1.2 

Ekologiškos viešojo 

transporto priemonės 

įsigijimas  

Alytaus m. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Alytaus 

m.  
04.5.1-TID-

R-518 
R ITI - P.S.325 

Įsigytos naujos 

ekologiškos 

viešojo 

transporto 

priemonės  

4 

                  

1.1.2.1.3 

Vietinio susisiekimo 

transporto priemonių 

įsigijimas 

Alytaus 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Alytaus 

rajonas 

04.5.1-TID-

R-518 
R     P.S.325 

Įsigytos naujos 

ekologiškos 

viešojo 

transporto 

priemonės 

1 

                  

1.1.2.1.4 

Ekologiškų transporto 

priemonių įsigijimas 

Druskininkų 

savivaldybė

s 

administraci

ja   

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Druskinin

kų m. 
04.5.1-TID-

R-518 
R - - P.S.325 

Įsigytos naujos 

ekologiškos 

viešojo 

transporto 

priemonės 

1 

         

1.1.2.2 
Priemonė:     
Darnaus judumo priemonių diegimas  

           

1.1.2.2.1 

Varėnos miesto 

susisiekimo 

infrastruktūros saugumo 

gerinimas ir pritaikymas 

žmonėms su 

specialiaisiais poreikiais 

Varėnos r. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Varėnos 

m.  

- 

R 

- - 

P.S.323 

Įgyvendintos 

darnaus judumo 

priemonės 
4 
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1.1.2.2.2 

Vieningos elektroninės 

viešojo transporto 

valdymo sistemos 

įdiegimas Alytaus 

mieste 

Alytaus m. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Alytaus 

m.  
04.5.1.-TID-

R-514 
R ITI 

  

P.S.323 

Įgyvendintos 

darnaus judumo 

priemonės 1 

                  

1.1.2.2.3 

Šviesoforų valdymo 

sistemos 

modernizavimas 

Alytaus m. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Alytaus 

m.  
04.5.1.-TID-

R-514 
R ITI 

  

P.S.323 

Įgyvendintos 

darnaus judumo 

priemonės 1 

                  

1.1.2.2.4 

Darnaus judumo plano 

parengimas 

Alytaus m. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Alytaus 

m.  
04.5.1.-TID-

R-514 
R ITI 

  

P.S.323 

Įgyvendintos 

darnaus judumo 

priemonės 1 

                  

1.1.2.2.5 

 

Priemonė:    Pirminės 

asmens ir visuomenės 
sveikatos priežiūros 

veiklos efektyvumo 

didinimas gerinant jų 

infrastruktūrą 
 

Druskininkų 

savivaldybė

s 

administraci

ja   

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Druskinin

kų m. 

04.5.1.-TID-

R-514 
R ITI 

  

P.S.323 

Įgyvendintos 

darnaus judumo 

priemonės 

1 

                  

1.1.2.2.6 

Alytaus rajono 

susisiekimo 

infrastruktūros saugumo 

gerinimas ir pritaikymas 

žmonėms su 

specialiaisiais poreikiais 

Alytaus 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Alytaus 

rajonas 

04.5.1.-TID-

R-514  
R   

  

P.S.323 

Įgyvendintos 

darnaus judumo 

priemonės 
2 

                  

1.1.2.3 
Priemonė:     
Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra 

            

1.1.2.3.1 

Dviračių takų įrengimas 

Varėnos miesto J. 

Basanavičiaus gatvės 

atkarpose nuo Perlojos 

g. iki Dzūkų g. ir nuo 

M. K. Čiurlionio g. iki 

Mechanizatorių g. 

Varėnos r. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Varėnos 

m. 

04.5.1-TID-

R-516 
R ITI - P.S.321 

Įrengtų naujų 

pėsčiųjų/dvirači

ų takų ir/ar trasų 

ilgis, km 1,53 

                  

1.1.2.3.2 

Dviračių trasų, 

infrastruktūros 

įrengimas nuo Putinų g. 

žiedo Pramonės gatvėje 

Alytaus m. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Alytaus 

m.  
04.5.1-TID-

R-516 
R ITI 

 
P.S.321 

Įrengtų naujų 

pėsčiųjų/dvirači

ų takų ir/ar trasų 

ilgis, km 

2,23 

                  

1.1.2.3.3 

Įrengti ar modernizuoti 

dviračių ir pėsčiųjų 

takus, integruoti 

viešąsias erdves į 

dviračių ir pėsčiųjų takų 

tinklą ir taip skatinti 

darnų judumą, 

ekologiškų transporto 

priemonių plėtrą bei 

didinti darbo jėgos 

mobilumą. Rekonstruoti 

dviračių ir pėsčiųjų taką 

Lazdijų mieste Turistų 

g. iki sodų bendrijos 

„Baltasis“ Lazdijų 

seniūnijoje 

Lazdijų 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Lazdijų 

m. 

04.5.1-TID-

R-516 
R ITI 

 
P.S.321 

Įrengtų naujų 

dviračių ir / ar 

pėsčiųjų takų ir 

/ ar trasų ilgis, 

km 

0 P.S.322 

Rekonstruotų 

dviračių ir / ar 

pėsčiųjų takų 

ir / ar trasų 

ilgis, km 

0 

            

1.1.2.3.4 

Pėsčiųjų ir dviračių takų 

įrengimas 

Alytaus 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Alytaus 

rajonas 

04.5.1-TID-

R-516 
R 

  
P.S.321 

Įrengtų naujų 

pėsčiųjų/dvirači

ų takų ir/ar trasų 

ilgis,  km 
1,5 

                  

1.1.2.3.5 

"Saulės tako" 

rekonstrukcija ir plėtra 

Druskininkų sav. 

Druskininkų 

savivaldybė

s 

administraci

ja   

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Druskinin

kų m. 
04.5.1-TID-

R-516 
R   P.S.321 

Įrengtų naujų 

pėsčiųjų/dvirači

ų takų ir/ar trasų 

ilgis, km 

0,2 
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1.1.2.4 
Priemonė:     
Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas 

            

1.1.2.4.1 

Varėnos miesto J. 

Basanavičiaus gatvės 

atkarpos nuo Perlojos g. 

iki M. K. Čiurlionio g. 

rekonstrukcija 

Varėnos r. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Varėnos 

m. 

- 

R ITI - P.B.214 

Bendras 

rekonstruotų 

arba atnaujintų 

kelių ilgis, km 

1,36 

                  

1.1.2.4.2 

Perspektyvinės gatvės 

nuo Pramonės  g. iki 

Naujosios g. Alytuje, 

įrengimas 

Alytaus m. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Alytaus 

m.  
06.2.1-TID-

R-511 
R ITI 

 
P.B.214 

Bendras 

rekonstruotų 

arba atnaujintų 

kelių ilgis, km 

0,715 

                  

1.1.2.4.3. 

Saugaus eismo 

priemonių diegimaas, 

Alytuje 

Alytaus m. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Alytaus 

m.  
06.2.1-TID-

R-511 
R 

  
P.S.342 

Įdiegtos saugų 

eismą 

gerinančios ir 

aplinkosaugos 

priemonės 

2 

                  

1.1.2.4.4 

Eismo saugos 

priemonių diegimas 

Alytaus rajone 

Alytaus 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Alytaus 

rajonas 

06.2.1-TID-

R-511 
R   P.S.342 

Įdiegtos saugų 

eismą 

gerinančios ir 

aplinkosaugos 

priemonės 

1 

         

1.1.2.4.5 

M. K. Čiurlionio gatvės 

atkarpos Druskininkų 

m. rekonstrukcija 

Druskininkų 

savivaldybė

s 

administraci

ja   

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Druskinin

kų m. 
06.2.1-TID-

R-511 
R   P.B.214 

Bendras 

rekonstruotų 

arba atnaujintų 

kelių ilgis, km 

0,5 

         

1.1.2.4.6 

Eismo saugumo 

priemonių diegimas 

Druskininkų 

savivaldybė

s 

administraci

ja   

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerija 

Druskinin

kų m. 
06.2.1-TID-

R-511 
R   P.S.342 

Įdiegtos saugų 

eismą 

gerinančios ir 

aplinkosaugos 

priemonės 

1 

         

2.1 
TIKSLAS:  

GERINTI VIEŠŲJŲ  PASLAUGŲ KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ 

  

 

         

2.1.1 

UŽDAVINYS:  Bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač 

vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo 

veiklos efektyvumo didinimas 

            

2.1.1.1 
Priemonė:     

Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas 
            

2.1.1.1.1 

Varėnos "Ąžuolo" 

gimnazijos pastato, 

esančio Aušros g. 17, 

Varėnoje, kapitalinis 

remontas 

(modernizavimas) 

Varėnos r. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Varėnos 

m. 

09.1.3-

CPVA-R-

724 

R 

- - 

P.N.722 

Pagal veiksmų 

programą ERPF 

lėšomis 

atnaujintos 

bendrojo 

ugdymo 

mokyklos 

1 P.S.379 

Švietimo ir 

kitų švietimo 

teikėjų 

įstaigos, 

kuriose pagal 

veiksmų 

programą 

ERPF lėšomis 

sukurta ar 

atnaujinta ne 

mažiau nei 

viena 

edukacinė 

erdvė, Skč. 

1 

            

2.1.1.1.2 

Alytaus rajono bendrojo 

ugdymo įstaigų 

aprūpinimas gamtos, 

technologijų, menų ir 

kitų mokslų laboratorijų 

įranga 

Alytaus 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Alytaus 

rajonas 

09.1.3-

CPVA-R-

724 

R     P.S.379 

Švietimo ir kitų 

švietimo teikėjų 

įstaigos, kuriose 

pagal veiksmų 

programą ERPF 

lėšomis sukurta 

ar atnaujinta ne 

mažiau nei 

viena edukacinė 

erdvė,Skč. 

1 
   

            

2.1.1.1.3 

Modernių ir saugių 

erdvių kūrimas 

Dzūkijos pagrindinėje 

mokykloje, Alytuje  

Alytaus m. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Alytaus 

m.  09.1.3-

CPVA-R-

724 

R     P.N.722 

Pagal veiksmų 

programą ERPF 

lėšomis 

atnaujintos 

bendrojo 

1 P.S.379 

Švietimo ir 

kitų švietimo 

teikėjų 

įstaigos, 

kuriose pagal 

1 
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ugdymo 

mokyklos 

veiksmų 

programą 

ERPF lėšomis 

sukurta ar 

atnaujinta ne 

mažiau nei 

viena 

edukacinė 

erdvė, Skč. 

2.1.1.1.4 

Modernių ir saugių 

erdvių sukūrimas 

bendrojo ugdymo 

mokyklose Druskininkų 

sav. 

Druskininkų 

savivaldybė

s 

administraci

ja   

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Druskinin

kų 

savivaldy

bė 
09.1.3-

CPVA-R-

724 

R     P.S.379 

Švietimo ir kitų 

švietimo teikėjų 

įstaigos, kuriose 

pagal veiksmų 

programą ERPF 

lėšomis sukurta 

ar atnaujinta ne 

mažiau nei 

viena edukacinė 

erdvė,Skč. 

2    

      

2.1.1.2 
Priemonė:     

Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas 

     

 

      

2.1.1.2.1. 

Pastato, Aušros g. 17, 

Varėnoje, kapitalinis 

remontas 

(modernizavimas) ir 

pritaikymas Moksleivių 

namų veiklai 

Varėnos r. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Varėnos 

m. 

09.13.CPV

A-R-725 
R - - P.N.723 

Pagal veiksmų 

programą ERPF 

lėšomis 

atnaujintos 

neformaliojo 

įstaigos 

1 P.S.379 

„Švietimo ir 

kitų švietimo 

teikėjų 

įstaigos, 

kuriose pagal 

veiksmų 

programą 

ERPF lėšomis 

sukurta ar 

atnaujinta ne 

mažiau nei 

viena 

edukacinė 

erdvė“ 

1 

            

2.1.1.2.2 

Varėnos moksleivių 

kūrybos centro ir 

Varėnos Jadvygos 

Čiurlionytės menų 

mokyklos pastato 

modernizavimas 

Varėnos r. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Varėnos 

m. 

09.13.CPV

A-R-725 
R - - P.N.723 

Pagal veiksmų 

programą ERPF 

lėšomis 

atnaujintos 

neformaliojo  

įstaigos 

1 P.S.379 

„Švietimo ir 

kitų švietimo 

teikėjų 

įstaigos, 

kuriose pagal 

veiksmų 

programą 

ERPF lėšomis 

sukurta ar 

atnaujinta ne 

mažiau nei 

viena 

edukacinė 

erdvė“ 

1 

            

2.1.1.2.3 

Alytaus r. Sporto ir 

meno mokyklos 

edukacinių erdvių 

įkūrimas ir atnaujinimas 

Alytaus 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Alytaus 

rajonas 

09.13.CPV

A-R-725 
R 

  
P.S.379 

Švietimo ir kitų 

švietimo teikėjų 

įstaigos, kuriose 

pagal veiksmų 

programą ERPF 

lėšomis sukurta 

ar atnaujinta ne 

mažiau nei 

viena edukacinė 

erdvė, Skč. 

1 
  

              

2.1.1.2.4 

Alytaus r. bendrojo 

ugdymo įstaigų 

edukacinių erdvių 

modernizavimas 

Alytaus 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Alytaus 

rajonas 

09.13.CPV

A-R-725 
R 

  
P.S.379 

Švietimo ir kitų 

švietimo teikėjų 

įstaigos, kuriose 

pagal veiksmų 

programą ERPF 

lėšomis sukurta 

ar atnaujinta ne 

mažiau nei 

viena edukacinė 

erdvė, Skč. 

1 
  

              

2.1.1.2.5 
Alytaus muzikos 

mokyklos pastato 

Alytaus m. 

savivaldybė

Lietuvos 

Respublikos 

Alytaus 

m. 

09.13.CPV

A-R-725 
R   P.N.723 

„Pagal veiksmų 

programą ERPF 
1 P.S.379 

„Švietimo ir 

kitų švietimo 
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modernizavimas ir 

ugdymo aplinkos 

gerinimas 

s 

administraci

ja 

švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

lėšomis 

atnaujintos 

neformaliojo 

ugdymo 

įstaigos“ 

teikėjų 

įstaigos, 

kuriose pagal 

veiksmų 

programą 

ERPF lėšomis 

sukurta ar 

atnaujinta ne 

mažiau nei 

viena 

edukacinė 

erdvė“ 

2.1.1.2.6 

Druskininkų M. K. 

Čiurlionio meno 

mokyklos 

infrastruktūros 

tobulinimas 

Druskininkų 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Druskinin

kų m. 

09.13.CPV

A-R-725 
R   P.S.379 

Švietimo ir kitų 

švietimo teikėjų 

įstaigos, kuriose 

pagal veiksmų 

programą ERPF 

lėšomis sukurta 

ar atnaujinta ne 

mažiau nei 

viena edukacinė 

erdvė,Skč. 

1   

       

2.1.1.3 
Priemonė:     

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas 

            

2.1.1.3.1 

Varėnos "Pasakos" 

vaikų lopšelio-darželio 

pastato modernizavimas 

Varėnos r. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Varėnos 

m. 

09.1.3-

CPVA-R-

705 

R - - P.N.717 

Pagal veiksmų 

programą ERPF 

lėšomis 

atnaujintos 

ikimokyklinio 

ugdymo 

mokyklos 

1 
   

            

2.1.1.3.2 

Alytaus r. 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo prieinamumo 

didinimas įkuriant ir 

atnaujinant edukacines 

erdves 

Alytaus 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Alytaus 

rajonas 

09.1.3-

CPVA-R-

705 

R 
  

P.S.379 

Švietimo ir kitų 

švietimo teikėjų 

įstaigos, kuriose 

pagal veiksmų 

programą ERPF 

lėšomis sukurta 

ar atnaujinta ne 

mažiau nei 

viena edukacinė 

erdvė, Skč. 

1 
   

            

2.1.1.3.3 

Alytaus  lopšelio-

darželio „Boružėlė“ 

ugdymo aplinkos 

modernizavimas 

Alytaus m. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Alytaus 

m. 

09.1.3-

CPVA-R-

705 

R   P.N.717 

„Pagal veiksmų 

programą ERPF 

lėšomis 

atnaujintos 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokyklos“ 

1 P.S.379 

„Švietimo ir 

kitų švietimo 

teikėjų 

įstaigos, 

kuriose pagal 

veiksmų 

programą 

ERPF lėšomis 

sukurta ar 

atnaujinta ne 

mažiau nei 

viena 

edukacinė 

erdvė“ 

1 

      

2.1.1.3.4 

Druskininkų sav. 

Viečiūnų pagrindinės 

mokyklos 

ikimokyklinio ugdymo 

skyriaus "Linelis" 

ugdymo prieinamumo 

didinimas 

Druskininkų 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

Druskinin

kų 

savivaldy

bė 

09.1.3-

CPVA-R-

705 

R   P.S.379 

Švietimo ir kitų 

švietimo teikėjų 

įstaigos, kuriose 

pagal veiksmų 

programą ERPF 

lėšomis sukurta 

ar atnaujinta ne 

mažiau nei 

viena edukacinė 

erdvė,Skč. 

1    

      

2.1.2 

UŽDAVINYS:   

Sveikatos netolygumų sumažinimas, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir 

prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms ir sveiko senėjimo skatinimas 

            

2.1.2.1 Priemonė:                 
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Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas gerinant 

jų infrastruktūrą 

2.1.2.1.1 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros veiklos 

efektyvumo didinimas 

Varėnos rajono 

savivaldybėje 

Visuomenės 

sveikatos 

biuras 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Varėnos 

m. 

08.1.3-

CPVA-R-

609  

R 

- - 

P.B.236 

Gyventojai, 

turintys 

galimybę 

pasinaudoti 

pagerintomis 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugomis 

23.950 
 

                

2.1.2.1.2 

Pirminės asmens 

sveikatos priežiūros 

veiklos efektyvumo 

didinimas Varėnos 

rajono savivaldybėje 

VšĮ Varėnos 

pirminės 

sveikatos 

priežiūros 

centras 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Varėnos 

m. 

08.1.3-

CPVA-R-

609  

R 

- - 

P.B.236 

Gyventojai, 

turintys 

galimybę 

pasinaudoti 

pagerintomis 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugomis 

23.000 P.N.601 

Pacientai, 

kuriems 

pagerinta 

paslaugų 

kokybė ir 

prieinamumas 

15.000 

            

2.1.2.1.3 

Tiesiogiai stebimo 

gydymo kurso (DOTS) 

kabineto steigimas 

Alytaus rajono 

savivaldybės pirminės 

asmens sveikatos 

priežiūros centre, 

siekiant užtikrinti 

tikslingą tuberkuliozės 

gydymą bei profilaktiką 

Alytaus 

rajono 

savivaldybė 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Alytaus 

rajonas 

08.1.3-

CPVA-R-

609  

R     P.B.236 

Gyventojai, 

turintys 

galimybę 

pasinaudoti 

pagerintomis 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugomis, 

Asmenys 

10.000 
 

                

2.1.2.1.4 

Vidinės ir išorinės 

aplinkos pritaikymas 

neįgaliesiems Alytaus 

rajono savivaldybės 

pirminės asmens 

sveikatos priežiūros 

įstaigose 

Alytaus 

rajono 

savivaldybė 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Alytaus 

rajonas 

08.1.3-

CPVA-R-

609  

R     P.B.236 

Gyventojai, 

turintys 

galimybę 

pasinaudoti 

pagerintomis 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugomis, 

Asmenys 

10.000 
 

                

2.1.2.1.5 

Kraujotakos sistemos 

ligų prevencija Alytaus 

rajono savivaldybėje, 

gerinant asmens ir 

visuomenės sveikatos 

priežiūros įstaigų 

infrastruktūrą 

Alytaus 

rajono 

savivaldybė 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Alytaus 

rajonas 

08.1.3-

CPVA-R-

609  

R     P.B.236 

Gyventojai, 

turintys 

galimybę 

pasinaudoti 

pagerintomis 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugomis 

23.000 
 

                

2.1.2.1.6 

Atrankinės patikros dėl 

onkologinių ligų 

programų įgyvendinimo 

skatinimas, gerinant 

asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų 

infrastruktūrą 

Alytaus 

rajono 

savivaldybė 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Alytaus 

rajonas 

08.1.3-

CPVA-R-

609  

R     P.B.236 

Gyventojai, 

turintys 

galimybę 

pasinaudoti 

pagerintomis 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugomis 

5.000 
 

                

2.1.2.1.7 

Alytaus rajono 

savivaldybės asmens 

sveikatos priežiūros 

įstaigų infrastruktūros 

gerinimas, siekiant 

pagerinti pirmines 

ambulatorines asmens 

sveikatos priežiūros 

paslaugas vaikams ir 

paaugliams 

Alytaus 

rajono 

savivaldybė 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Alytaus 

rajonas 

08.1.3-

CPVA-R-

609  

R     P.B.236 

Gyventojai, 

turintys 

galimybę 

pasinaudoti 

pagerintomis 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugomis 

5.000 
 

                

2.1.2.1.8 

Vaikų burnos sveikatos 

priežiūros paslaugų 

prieinamumo gerinimas 

sukuriant odontologinių 

paslaugų infrastruktūrą 

mokyklose. 

Alytaus m. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Alytaus 

m.  

08.1.3-

CPVA-R-

609  

R     P.B.236 

Gyventojai, 

turintys 

galimybę 

pasinaudoti 

pagerintomis 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugomis 

4.000  
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2.1.2.1.9 

Vaikų ir paauglių 

psichikos dienos centro 

įkūrimas  

Alytaus m. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Alytaus 

m.  

08.1.3-

CPVA-R-

609  

R     P.B.236 

Gyventojai, 

turintys 

galimybę 

pasinaudoti 

pagerintomis 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugomis 

50  

          

2.1.2.1.10 

Galvos smegenų 

kraujotakos ligų 

prevencija Alytaus 

poliklinikoje. 

Alytaus m. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Alytaus 

m.  

08.1.3-

CPVA-R-

609  

R     P.B.236 

Gyventojai, 

turintys 

galimybę 

pasinaudoti 

pagerintomis 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugomis 

500  

          

2.1.2.1.11 

Sveikatą stiprinkime 

darbo vietoje. 

Alytaus m. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Alytaus 

m.  

08.1.3-

CPVA-R-

609  

R     P.B.236 

Gyventojai, 

turintys 

galimybę 

pasinaudoti 

pagerintomis 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugomis 

60  

          

2.1.2.1.12 

Mažais žingsneliais – 

sveikos gyvensenos 

link. 

Alytaus m. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Alytaus 

m.  

08.1.3-

CPVA-R-

609  

R     P.B.236 

Gyventojai, 

turintys 

galimybę 

pasinaudoti 

pagerintomis 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugomis 

4.000  

          

2.1.2.1.13 

Pirminės asmens 

sveikatos priežiūros 

veiklos efektyvumo 

didinimas Druskininkų 

savivaldybėje 

Druskininkų 

savivaldybė

s 

administraci

ja   

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Druskinin

kų 

savivaldy

bė   08.1.3-

CPVA-R-

609  

R     P.N.601 

Pagerinta 

sveikatos 

paslaugų 

kokybė 1 

Druskininų 

pirminės 

sveikatos 

priežiūros 

įstaigoje 

200  

          

2.1.2.1.14 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros veiklos 

efektyvumo didinimas 

Druskininkų 

savivaldybėje 

Druskininkų 

savivaldybė

s 

administraci

ja   

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Druskinin

kų 

savivaldy

bė   

08.1.3-

CPVA-R-

609  

R     P.N.603 

Parengtų 

metodikų, 

tvarkų ir kt. 

dokumentų 

skaičius  

1 
 

                

 

2.1.2.2 

Priemonė:     

Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas vykdant 

švietimo ir mokymo veiklas 

               

2.1.2.2.1 

Sveika gyvensena – 

patikimas būdas 

išvengti sunkių 

sveikatos sutrikimų  

Visuomenės 

sveikatos 

biuras 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Varėnos 

m. 

08.4.2-

ESFA-R-

626 

R 

- - 

P.S.371 

Savivaldybės, 

kuriose įdiegti 

inovatyvūs 

viešųjų asmens 

ir visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugų 

teikimo 

modeliai, 

pagerinantys 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugų 

prieinamumą 

tikslinėms 

gyventojų 

grupėms 

1 P.N.602 

Apmokytų 

sveikatos ir 

kitų 

specialistų 

skaičius 

100 

            

2.1.2.2.2 

Pirminės asmens 

sveikatos priežiūros 

kokybės ir prieinamumo 

VšĮ Varėnos 

pirminės 

sveikatos 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

Varėnos 

m. 

08.4.2-

ESFA-R-

626 

R 

    

P.S.371 

Savivaldybės, 

kuriose įdiegti 

inovatyvūs 

1 P.N.603 

Parengtų 

metodikų, 

tvarkų ir kt. 

2 
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gerinimas Varėnos r. 

savivaldybėje  

priežiūros 

centras 

apsaugos 

ministerija 

viešųjų asmens 

ir visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugų 

teikimo 

modeliai, 

pagerinantys 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugų 

prieinamumą 

tikslinėms 

gyventojų 

grupėms 

dokumentų 

skaičius 

2.1.2.2.3 

Pirminės asmens 

sveikatos priežiūros 

veiklos efektyvumo 

didinimas Alytaus 

rajono savivaldybėje 

Alytaus 

rajono 

savivaldybė 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Alytaus 

rajonas 08.4.2-

ESFA-R-

626 

R     P.N.602 

Apmokytų 

sveikatos ir kitų 

specialistų 

skaičius 

30 
P.N. 

603 

„Parengtų 

metodikų, 

tvarkų ir Kt. 

dokumentų 

skaičius“ 

2 

            

2.1.2.2.4 

Sveikos gyvensenos 

skatinimas Alytaus 

rajono savivaldybėje 

Alytaus 

rajono 

savivaldybė 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Alytaus 

rajonas 08.4.2-

ESFA-R-

626 

R     P.N.602 

Apmokytų 

sveikatos ir kitų 

specialistų 

skaičius 

50 
P.N. 

603 

„Parengtų 

metodikų, 

tvarkų ir Kt. 

dokumentų 

skaičius“ 

1 

            

2.1.2.2.5. 

Kaulų ir raumenų 

sistemos, laikysenos ir 

plokščiapėdystės 

profilaktika Alytaus 

miesto vaikams. 

Alytaus m. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Alytaus 

m.  

08.4.2-

ESFA-R-

626 

R     P.S.371 

Savivaldybės, 

kuriose įdiegti 

inovatyvūs 

viešųjų asmens 

ir visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugų 

teikimo 

modeliai, 

pagerinantys 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugų 

prieinamumą 

tikslinėms 

gyventojų 

grupėms  

1  

          

2.1.2.2.6. 

Priklausomybių 

mažinimas Alytaus 

mieste. 

Alytaus m. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Alytaus 

m.  

08.4.2-

ESFA-R-

626 

R     P.S.371 

Savivaldybės, 

kuriose įdiegti 

inovatyvūs 

viešųjų asmens 

ir visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugų 

teikimo 

modeliai, 

pagerinantys 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugų 

prieinamumą 

tikslinėms 

gyventojų 

grupėms  

1  

          

2.1.2.2.7 

Vaikų burnos sveikatos 

priežiūros profilaktikos 

VšĮ Alytaus 

poliklinikoje. 

Alytaus m. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Alytaus 

m.  

08.4.2-

ESFA-R-

626 

R     R.N.655 

Tikslinės 

populiacijos 

dalis, 

dalyvavusi 

vaikų krūminių 

dantų dengimo 

silantinėmis 

medžiagomis 

programoje, 

proc 

48  
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2.1.2.2.8 

Vaikams ir paaugliams 

palankių sveikatos 

priežiūros paslaugų 

teikimo modelio 

įdiegimas VšĮ Alytaus 

poliklinikoje 

Alytaus m. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Alytaus 

m.  

08.4.2-

ESFA-R-

626 

R     P.S.371 

Savivaldybės, 

kuriose įdiegti 

inovatyvūs 

viešųjų asmens 

ir visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugų 

teikimo 

modeliai, 

pagerinantys 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugų 

prieinamumą 

tikslinėms 

gyventojų 

grupėms  

1  

          

2.1.2.2.9 

Sveikos gyvensenos 

įgūdžių formavimas 

siekiant išvengti 

emocijų ir elgesio, 

valgymo sutrikimų bei 

lėtinių ligų išsivystymo. 

Alytaus m. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Alytaus 

m.  

08.4.2-

ESFA-R-

626 

R     P.S.371 

Savivaldybės, 

kuriose įdiegti 

inovatyvūs 

viešųjų asmens 

ir visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugų 

teikimo 

modeliai, 

pagerinantys 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugų 

prieinamumą 

tikslinėms 

gyventojų 

grupėms  

1  

          

2.1.2.2.10 

Sveikos gyvensenos 

įgūdžių formavimas, 

siekiant sumažinti vaikų 

regos sutrikimus 

Alytaus m. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Alytaus 

m.  

08.4.2-

ESFA-R-

626 

R     P.S.371 

Savivaldybės, 

kuriose įdiegti 

inovatyvūs 

viešųjų asmens 

ir visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugų 

teikimo 

modeliai, 

pagerinantys 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugų 

prieinamumą 

tikslinėms 

gyventojų 

grupėms  

1  

          

2.1.2.2.11 

Pirminės asmens 

sveikatos priežiūros 

kokybės ir prieinamumo 

gerinimas Druskininkų 

savivaldybėje 

Druskininkų 

savivaldybė

s 

administraci

ja   

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Druskinin

kų 

savivaldy

bė   

08.4.2-

ESFA-R-

626 

R     P.N.601 

Pacientai, 

kuriems 

pagerinta 

paslaugų 

kokybė ir 

prieinamumas 

(asmenys) 

200  

          

2.1.2.2.12 

Sveikos gyvensenos 

skatinimas Druskininkų 

savivaldybėje siekiant 

išvengti sunkių 

sveikatos sutrikimų 

Druskininkų 

savivaldybė

s 

administraci

ja   

Lietuvos 

Respublikos 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Druskinin

kų 

savivaldy

bė   

08.4.2-

ESFA-R-

626 

R     P.N.603 

Parengtų 

metodikų, 

tvarkų ir kt. 

dokumentų 

skaičius 

2  

          

2.1.3 

UŽDAVINYS:   

Socialinio būsto ir socialinių paslaugų prieinamumo pažeidžiamiausioms gyventojų 

grupėms padidinimas 
 

 

  

        

2.1.3.1 Priemonė:     
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Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra 

2.1.3.1.1 

Perėjimas nuo 

institucinės globos prie 

bendruomenei teikiamų 

alternatyvių socialinių 

paslaugų 

Varėnos r. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

Varėnos r. 

savivaldy

bė 

08.1.2-

CPVA-R-

407  

R 

- - 

P.S.361 

Investicijas 

gavę socialinių 

paslaugų 

infrastruktūros 

objektai 2 R.N.403 

Tikslinių 

grupių 

asmenys, gavę 

tiesioginės 

naudos iš 

investicijų į 

socialinių 

paslaugų 

infrastruktūrą 

8 

            

2.1.3.1.2 

Socialinių paslaugų 

bendruomenėje 

infrastruktūros 

modernizavimas ir 

plėtra Alytaus rajone 

Alytaus 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

Alytaus 

rajonas 
08.1.2-

CPVA-R-

407  

R     P.S.361 

Investicijas 

gavę socialinių 

paslaugų 

infrastruktūros 

objektai 

1 
 

                

2.1.3.1.3 

Socialinių paslaugų 

plėtra Alytaus mieste 

Alytaus m. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

socialinė 

sapsaugos 

ministerija 

Alytaus 

m.  
08.1.2-

CPVA-R-

407  

R     P.S.361 

Investicijas 

gavę socialinių 

paslaugų 

infrastruktūros 

objektai,skaičiu

s 

1  

          

2.1.3.1.4 

Socialinių paslaugų 

plėtra kaimo 

bendruomenės namuose 

ir seniūnijose 

Druskininkų 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

Druskinin

kų 

savivaldy

bė 08.1.2-

CPVA-R-

407  

R     P.S.361 

Investicijas 

gavę socialinių 

paslaugų 

infrastruktūros 

objektai 2 R.N.403 

Tikslinių 

grupių 

asmenys, gavę 

tiesioginės 

naudos iš 

investicijų į 

socialinių 

paslaugų 

infrastruktūrą 

8 

      

2.1.3.1.5 

Socialinių paslaugų 

centro infrastruktūros 

modernizavimas ir 

plėtra 

Lazdijų 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

Lazdijų 

rajono 

savivaldy

bė 

08.1.2-

CPVA-R-

407  

R      

                

2.1.3.2 
Priemonė:     

Socialinio būsto fondo plėtra  

           

2.1.3.1.2 

Socialinio būsto plėtra Varėnos r. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

Varėnos r. 

savivaldy

bė 
08.1.1-

CPVA·R-

408 

R 

- - 

P.S.362 

Naujai įrengti ar 

įsigyti 

socialiniai 

būstai 

(Skaičius) 

16 

                  

2.1.3.2.2 

Būsto prieinamumo 

pažeidžiamoms 

gyventojų grupėms 

didinimas Alytaus 

rajone 

Alytaus 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

Alytaus 

rajonas 
08.1.1-

CPVA·R-

408 

R 

    

P.S.362 

Naujai įrengti ar 

įsigyti 

socialiniai 

būstai,Skč. 
4 

                  

2.1.3.1.3 

Socialinio būsto plėtra 

Alytaus mieste 

Alytaus m. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

socialinė 

sapsaugos 

ministerija 

Alytaus 

miestas 08.1.1-

CPVA·R-

408 

R     P.S.362 

Naujai įrengti ar 

įsigyti 

socialiniai 

būstai 

(Skaičius) 

20 

         

2.1.3.2.4 

Socialinio būsto fondo 

plėtra Druskininkų 

savivaldybėje 

Druskininkų 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerija 

Druskinin

kų 

savivaldy

bė 

08.1.1-

CPVA·R-

408 

R     P.S.362 

Naujai įrengti ar 

įsigyti 

socialiniai 

būstai 

(Skaičius) 

10 

         

2.1.4 

UŽDAVINYS:   

Visuomenei teikiamų paslaugų kokybės, didinant jų atitikimo visuomenės 

poreikiams pagerinimas 

            

2.1.4.1 
Priemonė:     

Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse 

            

2.1.4.1.1 
Kokybės vadybos 

sistemų diegimas 

Varėnos r. 

savivaldybė

Lietuvos 

Respublikos 

Varėnos 

m. 

10.1.3- 

ESFA-R-
R - - P.N.915 

Viešojo 

valdymo 
1 P.S.416 

Viešojo 

valdymo 
12 

            



Alytaus regiono 2014 – 2020 metų plėtros planas (projektas) 

 

Varėnos rajono 

savivaldybės 

administracijoje, 

gerinant paslaugų 

teikimą ir (ar) asmenų 

aptarnavimą 

s 

administraci

ja 

vidaus 

reikalų 

ministerija 

921 institucijos, 

veiksmų 

programos 

lėšomis 

įgyvendinusios 

paslaugų ir 

aptarnavimo 

kokybės 

gerinimo 

priemones, Skč. 

institucijų 

darbuotojai, 

kurie 

dalyvavo 

pagal 

programą ESF 

lėšomis 

vykdytose 

veiklose, 

skirtose 

stiprinti 

teikiamų 

paslaugų ir 

(ar) 

aptarnavimo 

kokybės 

gerinimui 

reikalingas 

kompetencijas 

2.1.4.1.2 

Seniūnijų veiklos 

efektyvumo stiprinimas 

pasitelkiant e. 

sprendimus, mokymus 

ir strateginio planavimo 

sistemą 

Alytaus 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

ministerija 

Alytaus 

rajonas 

10.1.3- 

ESFA-R-

921 

R - - P.S.415 

Viešojo 

valdymo 

institucijos, 

pagal programą  

ESF lėšomis 

įgyvendinusios 

paslaugų ir (ar) 

aptarnavimo 

kokybei gerinti 

skirtas 

priemones 

1 
   

            

2.1.4.1.3 

Lazdijų rajono 

savivaldybės 

administracijos 

darbuotojų 

kompetencijų 

stiprinimas siekiant 

geresnės paslaugų 

kokybės 

Lazdijų 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

ministerija 

Lazdijų 

rajono 

savivaldy

bė, 

10.1.3- 

ESFA-R-

921 

R - - 
      

            

2.1.4.1.4 

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

darbuotojų ir tarybos 

narių kompetencijų, 

reikalingų paslaugų ir 

aptarnavimo kokybei 

didinti, stiprinimas 

Alytaus m. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

ministerija 

Alytaus 

miestas 

10.1.3- 

ESFA-R-

921 

R - - P.N.915 

Viešojo 

valdymo 

institucijos, 

veiksmų 

programos 

lėšomis 

įgyvendinusios 

paslaugų ir 

aptarnavimo 

kokybės 

gerinimo 

priemones, Skč. 

1 P.S.416 

Viešojo 

valdymo 

institucijų 

darbuotojai, 

kurie 

dalyvavo 

pagal 

programą ESF 

lėšomis 

vykdytose 

veiklose, 

skirtose 

stiprinti 

teikiamų 

paslaugų ir 

(ar) 

aptarnavimo 

kokybės 

gerinimui 

reikalingas 

kompetencijas 

30 

      

2.1.4.1.5 

Paslaugų teikimo ir 

asmenų aptarnavimo 

kokybės gerinimas 

Druskininkų 

savivaldybėje 

Druskininkų 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus 

reikalų 

ministerija 

Druskinin

kų 

savivaldy

bė 

10.1.3- 

ESFA-R-

921 

R - - P.S.416 

Viešojo 

valdymo 

institucijų 

darbuotojai, 

kurie dalyvavo 

pagal programą 

ESF lėšomis 

vykdytose 

veiklose, 

skirtose stiprinti 

teikiamų 

paslaugų ir (ar) 

15    
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aptarnavimo 

kokybės 

gerinimui 

reikalingas 

kompetencijas 

3.1 
TIKSLAS:  

DARNIAI TVARKYTI IR VYSTYTI REGIONO TERITORIJĄ  

           

3.1.1 
UŽDAVINYS:   

Sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį  

           

3.1.1.1 
Priemonė:     

Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra  

           

3.1.1.1.1 

Komunalinių atliekų 

tvarkymo sistemos 

plėtra (antrinių žaliavų 

surinkimas, žaliųjų 

atliekų tvarkymas, 

konteinerių aikštelių 

modernizavimas, 

švietimas) 

Varėnos r. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Varėnos r. 

savivaldy

bė 

05.2.1-

APVA-R-

008 

R - - P.S.329 

Sukurti 

/pagerinti 

atskiro 

komunalinių 

atliekų 

surinkimo 

pajėgumai 

(tonos/metai) 

978,00 

                  

3.1.1.1.2 

Komunalinių atliekų 

rūšiuojamojo surinkimo 

infrastruktūros plėtra 

Alytaus 

regiono 

atliekų 

tvarkymo 

centras 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Alytaus 

regionas 

05.2.1-

APVA-R-

008 

R 
  

P.S.329 

Sukurti 

/pagerinti 

atskiro 

komunalinių 

atliekų 

surinkimo 

pajėgumai, 

tonos/metai 

1508 

                  

3.1.1.1.3 

Komunalinių atliekų 

tvarkymo 

infrastruktūros plėtra 

Druskininkų sav. 

ARATC, 

Druskininkų 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Druskinin

kų 

savivaldy

bė 

05.2.1-

APVA-R-

008 

R - - P.S.329 

Sukurti/pagerint

i atskiro 

komunalinių 

atliekų 

surinkimo 

pajėgumai 

(tonos/metai) 

 

         

3.1.2 
UŽDAVINYS:   

Kraštovaizdžio apsauga, planavimas ir tvarkymas  

           

3.1.2.1 
Priemonė:     

Kraštovaizdžio apsauga, plėtra  

           

3.1.2.1.1 

Bešeimininkių pastatų 

griovimas 

Varėnos r. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Varėnos r. 

savivaldy

bė 05.5.1-

APVA-R-

019 

R - - P.N.093 

Likviduoti krašt

ovaizdį 

darkantys 

bešeimininkiai 

apleisti statiniai 

ir įrenginiai, 

Skč. 

9 
   

           

3.1.2.1.2 

Bešeimininkių apleistų 

pastatų ir įrenginių 

tvarkymas Alytaus 

rajono savivaldybėje 

Alytaus 

rajono 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Alytaus 

rajonas 

05.5.1-

APVA-R-

019 

R 
  

P.N.093 

Likviduoti 

kraštovaizdį 

darkantys 

bešeimininkiai 

apleisti statiniai 

ir 

įrenginiai,Skč. 

5 
   

           

3.1.2.1.3 

Aukštybinių pastatų 

išdėstymo Alytaus 

mieste specialiojo plano 

parengimas 

Alytaus m. 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Alytaus 

miestas 

05.5.1-

APVA-R-

019 

R   P.N.092 

Kraštovaizdžio 

ir (ar) gamtinio 

karkaso 

formavimo 

aspektais 

pakeisti ar 

pakoreguoti 

savivaldybių ar 

jų dalių 

bendrieji planai 

1    

      

3.1.2.1.4 

Bešeimininkių apleistų 

pastatų Druskininkų 

savivaldybės teritorijoje 

likvidavimas 

Druskininkų 

savivaldybė

s 

administraci

ja 

Lietuvos 

Respublikos 

aplinkos 

ministerija 

Druskinin

kų 

savivaldy

bė 

05.5.1-

APVA-R-

019 

R   P.N.093 

Likviduotų 

kraštovaizdį 

darkančių 

bešeimininkių 

apleistų statinių 

ir įrenginių 

8 R.N.091 

Teritorijų, 

kuriose 

įgyvendintos 

kraštovaizdžio 

formavimo 

priemonės, 

10 
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skaičius plotas, ha 

                     

* sudaromas pagal Veiksmų programos arba Kaimo plėtros programos kodavimo taisykles 
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5 lentelė. Numatomų sukurti produktų (siektinų produkto vertinimo kriterijų reikšmių) suvestinė. 
 

 

Kodas Produkto vertinimo kriterijus (pavadinimas) Siekiama reikšmė (projektams 

priskirtų kriterijų reikšmių suma) 

1.1.1.1 Atnaujinta gyvenamųjų vietovių (vnt.) 3 

P.B.209 Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose 

skaičiaus padidėjimas  (apsilankymai per metus) 
945 

P.B.214 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km) 2,575 

P.B.236 Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis (asmenys) 
108.560 

P.B.238 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse 651.730 

P.B.239 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse,  m2 
 

P.N.011 Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba 1 

P.N.050 Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo 

tinklais(skaičius) 
201 

P.N.051 Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų 

geriamojo vandens gerinimo įrenginių (skaičius) 
10005 

P.N.053 Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais 
70 

P.N.054 Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais 

nuotekų valymo įrenginiais 
1177 

P.N.071 Įgyvendintos visuomenės informavimo apie aplinką priemonės Skč. 1 

P.N.092 Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų 

dalių bendrieji planai 
1 

P.N.093 Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai (Skaičius) 
22 

P.N.304 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (vnt.) 5 

P.N.601 Pacientai, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas (asmenys) 15.400 

P.N.602 Apmokytų sveikatos ir kitų specialistų skaičius 180 

P.N.603 Parengtų metodikų, tvarkų ir kt. dokumentų skaičius 8 

P.N.717 Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ugdymo mokyklos (vnt.) 
2 



Alytaus regiono 2014 – 2020 metų plėtros planas (projektas) 

 

P.N.722  Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos  (vnt.) 
2 

P.N.723  Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo įstaigos (vnt.) 3 

P.N.915 Viešojo valdymo institucijos, veiksmų programos lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir aptarnavimo kokybės 

gerinimo priemones, Skč. 
2 

P.S.321 Įrengtų ar rekonstruotų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis (km) 5,46 

P.S.322 Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis, km 0 

P.S.323 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (vnt.) 10 

P.S.325 Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės (vnt.) 7 

P.S.328 Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) 

rekonstruota infrastruktūra, ha 
199 

P.S.329 Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai (tonos/metai) 2.486,00 

P.S.333 Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų  surinkimo tinklų ilgis (km) 24 

P.S.335 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos 
4 

P.S.338 Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) 
 

P.S.342 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės 4 

P.S.361 Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (vnt.) 6 

P.S.362 Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai (Skaičius) 50 

P.S.364 Naujos atviros erdvės (vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. išskyrus savivaldybių centrus) (m
2
) 

65.734 

P.S.365 Atnaujinti ir pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir statiniai kaimo vietovėse (vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. 

gyv. išskyrus savivaldybių centrus) (m2) 
60 

P.S.371 Savivaldybės, kuriose įdiegti inovatyvūs viešųjų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų 

teikimo modeliai, pagerinantys sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms 

(skaičius) 

4 

P.S.379  „Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar 

atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė“  
14 

P.S.415 Viešojo valdymo institucijos, pagal programą  ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo 

kokybei gerinti skirtas priemones, Skaičius 
1 

P.S.416 Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal programą ESF lėšomis vykdytose veiklose, 

skirtose stiprinti teikiamų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės gerinimui reikalingas kompetencijas (vnt.) 57 
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R.N.655 Tikslinės populiacijos dalis, dalyvavusi vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis 

programoje, proc 
48 

R.N.091 Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas, ha 
10 

R.N.403 Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą 
16 
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6 lentelė. Lėšų paskirstymas pagal Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemones (tūkst. Lt) (numatomos sudaryti projektų finansavimo sutartys, 

pamečiui). 

Veiksmų programos 

įgyvendinimo plano 

priemonė (Nr.) 

Veiksmų programos įgyvendinimo plano 

priemonės pavadinimas 

Metai 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Iš viso 

 

Kaimo gyvenamųjų vietovių (turinčių iki 1 

tūkst. gyventojų) atnaujinimas 0 198.300 198.300 198.300 198.300 0 793.198 

8.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ 
281.645 844.936 844.936 422.468 422.467 0 2.816.453 

07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ 
369.730 1.109.191 1.109.191 369.730 369.730 369.730 3.697.302 

07.1.1-CPVA-V-902 
Pereinamojo laikotarpio teritorijų vystymas. 

I 0 289.620 289.620 289.620 289.620 0 1.158.480 

07.1.1-CPVA-V-903 
Pereinamojo laikotarpio teritorijų vystymas. 

II 0 143.871 143.871 143.871 143.871 0 575.485 

05.3.2-APVA-R-014 

„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, 

įmonių valdymo tobulinimas“ 
0 6.399.860 0 0 0 0 6.399.860 
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05.1.1-APVA-R-007 Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas 
0 2.387.993 0 0 0 0 2.387.993 

05.4.1-LVPA-R-831 

Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir 

turizmo maršrutų informacinės 

infrastruktūros plėtra 
0 0 431.212 0 0 0 431.212 

07.1.1-CPVA-R-305 
Modernizuoti savivaldybių kultūros 

infrastruktūrą 0 599.082 599.082 0 0 0 1.198.164 

05.4.1-CPVA-R-302 
Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo 

objektus 0 343.427 686.854 0 0 0 1.030.281 

04.5.1-TID-R-518 
Vietinio susisiekimo viešojo transporto 

priemonių parko atnaujinimas 0 106.594 266.486 319.783 213.189 159.892 1.065.945 

04.5.1.-TID-R-514 Darnaus judumo priemonių diegimas 
0 0 0 220.500 551.249 330.749 1.102.498 

04.5.1-TID-R-516 
Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir 

plėtra 0 42.201 105.500 126.600 84.400 63.300 421.998 

06.2.1-TID-R-511 
Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo 

saugos gerinimas 0 264.010 660.085 792.020 528.214 396.010 2.640.339 
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09.1.3-CPVA-R-724 Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ 
0 468.303 468.303 468.303 0 0 1.404.909 

09.13.CPVA-R-725 
Neformaliojo švietimo infrastruktūros 

tobulinimas 0 506.777 506.777 506.777 0 0 1.520.330 

09.1.3-CPVA-R-705 
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

prieinamumo didinimas 
0 398.768 398.768 398.768 0 0 1.196.303 

08.1.3-CPVA-R-609 
Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos 

priežiūros veiklos efektyvumo didinimas 
0 1.174.917 1.174.917 0 0 0 2.349.833 

08.4.2-ESFA-R-626 
Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos 

priežiūros veiklos efektyvumo didinimas 
0 0 344.992 344.992 0 0 689.985 

08.1.2-CPVA-R-407 Socialinių paslaugų  infrastruktūros  plėtra 0 442.881 442.881 0 0 0 885.761 

08.1.1-CPVA·R-408 Socialinio būsto fondo plėtra 0 2.207.962 0 0 0 0 2.207.962 

10.1.3- ESFA-R-921 
Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo 

kokybės gerinimas savivaldybėse 
0 327.587 327.587 327.587 0 0 982.760 
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05.2.1-APVA-R-008 
Komunalinių atliekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra 
0 1.616.318 0 0 0 0 1.616.318 

05.5.1-APVA-R-019 Kraštovaizdžio apsauga 
0 628.017 0 0 628.017 0 1.256.034 
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7 lentelė. Lėšų paskirstymas pagal Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemones (tūkst. Lt) (numatomos sudaryti projektų finansavimo sutartys, 

kaupiamuoju būdu). 

Veiksmų programos 

įgyvendinimo plano 

priemonė (Nr.) 

Veiksmų programos įgyvendinimo plano 

priemonės pavadinimas 

Metai 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Iš viso 

 

Kaimo gyvenamųjų vietovių (turinčių iki 1 tūkst. 

gyventojų) atnaujinimas 
0 198.300 396.599 594.899 793.198 793.198 793.198 

8.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ 281.645 1.126.581 1.971.517 2.393.985 2.816.453 2.816.453 2.816.453 

07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ 369.730 1.478.921 2.588.111 2.957.842 3.327.572 3.697.302 3.697.302 

07.1.1-CPVA-V-902 Pereinamojo laikotarpio teritorijų vystymas. I 0 289.620 579.240 868.860 1.158.480 1.158.480 1.158.480 

07.1.1-CPVA-V-903 Pereinamojo laikotarpio teritorijų vystymas. II 0 143.871 287.742 431.613 575.485 575.485 575.485 

05.3.2-APVA-R-014 

„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo 

tobulinimas“ 

0 6.399.860 6.399.860 6.399.860 6.399.860 6.399.860 6.399.860 
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05.1.1-APVA-R-007 Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas 0 2.387.993 2.387.993 2.387.993 2.387.993 2.387.993 2.387.993 

05.4.1-LVPA-R-831 
Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo 

maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra 
0 0 431.212 431.212 431.212 431.212 431.212 

07.1.1-CPVA-R-305 Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą 0 599.082 1.198.164 1.198.164 1.198.164 1.198.164 1.198.164 

05.4.1-CPVA-R-302 Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus 0 343.427 1.030.281 1.030.281 1.030.281 1.030.281 1.030.281 

04.5.1-TID-R-518 
Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių 

parko atnaujinimas 
0 106.594 373.081 692.864 906.053 1.065.945 1.065.945 

04.5.1.-TID-R-514 Darnaus judumo priemonių diegimas 0 0 0 220.500 771.749 1.102.498 1.102.498 

04.5.1-TID-R-516 Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra 0 42.201 147.700 274.300 358.700 421.999 421.998 

06.2.1-TID-R-511 
Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos 

gerinimas 
0 264.010 924.094 1.716.115 2.244.329 2.640.339 2.640.339 
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09.1.3-CPVA-R-724 Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ 0 468.303 936.606 1.404.909 1.404.909 1.404.909 1.404.909 

09.13.CPVA-R-725 Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas 0 506.777 1.013.554 1.520.330 1.520.330 1.520.330 1.520.330 

09.1.3-CPVA-R-705 
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

prieinamumo didinimas 
0 398.768 797.535 1.196.303 1.196.303 1.196.303 1.196.303 

08.1.3-CPVA-R-609 
Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros 

veiklos efektyvumo didinimas 
0 1.174.917 2.349.833 2.349.833 2.349.833 2.349.833 2.349.833 

08.4.2-ESFA-R-626 
Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros 

veiklos efektyvumo didinimas 
0 0 344.992 689.985 689.985 689.985 689.985 

08.1.2-CPVA-R-407 Socialinių paslaugų  infrastruktūros  plėtra 
0 442.881 885.761 885.761 885.761 885.761 885.761 

08.1.1-CPVA·R-408 Socialinio būsto fondo plėtra 
0 2.207.962 2.207.962 2.207.962 2.207.962 2.207.962 2.207.962 

10.1.3- ESFA-R-921 
Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės 

gerinimas savivaldybėse 
0 327.587 655.173 982.760 982.760 982.760 982.760 
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05.2.1-APVA-R-008 Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra 
0 1.616.318 1.616.318 1.616.318 1.616.318 1.616.318 1.616.318 

05.5.1-APVA-R-019 Kraštovaizdžio apsauga 0 628.017 628.017 628.017 1.256.034 1.256.034 1.256.034 
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8 lentelė. Veiklų grupių suvestinė. 

Kodas Pavadinimas 

Projektų, kuriems 

priskirta veiklų 

grupė skaičius 

Projektų, kuriems 

veiklų grupė 

priskirta kaip 

pagrindinė, 

skaičius 

Projektų, kuriems veiklų 

grupė priskirta kaip 

pagrindinė, lėšų poreikis (iš 

viso) 

2 Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimas 1 0 0,00 

5 
Atliekų tvarkymas (mažinimo, rūšiavimo ir perdirbimo skatinimo 

priemonės) 
3 3 1.885.353,36 

6 
Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų 

modernizavimas) 
19 19 11.668.908,24 

7 Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) 7 4 395.626,00 

8 Lietaus nuotekų sistemų modernizavimas ir plėtra 3 3 2.809.000,00 

9 Viešojo transporto infrastruktūra 1 1 229.270,59 

10 Viešojo transporto priemonių įsigijimas 11 4 1.243.630,00 

11 Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (statyba) 1 1 1.120.000,00 

12 Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) 5 3 2.325.648,63 
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18 Intelektinės transporto sistemos 1 0 0,00 

19 

Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų 

infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių 

įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) 

10 10 2.056.133,36 

22 Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas 4 4 2.591.813,72 

23 Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas 4 4 2.667.906,82 

24 Neformaliojo švietimo įstaigų modernizavimas 6 6 1.762.592,39 

25 Socialinio būsto infrastruktūra (nauja statyba arba pritaikymas) 1 1 727.472,94 

26 Socialinio būsto įsigijimas 3 3 1.844.624,82 

27 Socialinių paslaugų infrastruktūra 5 5 1.037.351,07 

28 
Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): 

rekreacinės teritorijos ir gamtinis karkasas 
2 1 435.000,00 

29 
Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): 

visuomeninės, komercinės ir bendro naudojimo paskirties teritorijos 
6 5 4.826.337,61 

30 
Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): 

gyvenamosios paskirties teritorijos 
1 1 471.346,82 



Alytaus regiono 2014 – 2020 metų plėtros planas (projektas) 

 

31 

Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): 

pramoninių, buvusių karinių, inžinerinių ir pan. objektų teritorijų 

pritaikymas ar konversija 

1 1 1.853.568,00 

32 
Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): 

sveikatinimo ir sporto objektai 
14 14 2.737.429,59 

33 
Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): 

kultūros objektai 
5 5 3.394.168,55 

34 
Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): 

bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų veiklai pritaikomi pastatai 
6 5 2.687.490,21 

36 
Viešoji verslui skirta infrastruktūra (pramoniniai parkai, pramonės zonos 

ir pan.) 
1 1 1.158.500,00 

38 
Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos 

ir pan.) 
3 3 1.472.897,08 

41 Pėsčiųjų ir dviračių takai (ne miesto vietovėse) 1 1 87.775,00 

42 Viešoji turizmo infrastruktūra 4 4 505.433,82 

44 Kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas 4 4 2.236.254,19 

47 Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) 12 12 803.782,97 

48 Socialinių paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) 3 0 0,00 
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49 Viešojo valdymo tobulinimas 5 5 1.141.656,50 

50 Kita (nepriskirta kitoms grupėms) 22 3 463.915,00 
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Regionų plėtros planų rengimo 

metodikos 

4 priedas 

 

PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 

 

Už Alytaus regiono 2014–2020 m. plėtros plano įgyvendinimo koordinavimą ir stebėseną atsakingas Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos Alytaus apskrities skyrius. Priemonių plane numatytų priemonių atsakingi vykdytojai yra Alytaus apskrities savivaldybių – Alytaus miesto, Alytaus 

rajono, Druskininkų, Lazdijų rajono ir Varėnos rajono – administracijos, savivaldybėms pavaldžios įstaigos, savivaldybių kontroliuojamos įmonės, viešosios 

įstaigos, vietos veiklos grupės, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės. Priemonių plane už priemonių įgyvendinimą atsakingos institucijos per 10 dienų 

pasibaigus metų ketvirčiui pateikia informaciją apie per ketvirtį pradėtus ir baigtus įgyvendinti valstybės planavimo būdu ES struktūrinių fondų ir valstybės 

biudžeto lėšomis finansuojamus bei pagal Kaimo plėtros programą regionų planavimo būdu įgyvendinamus projektus ir kasmet iki vasario 1 d. pateikia ataskaitas 

apie  projektų įgyvendinimą per praėjusius metus bei informaciją apie atitinkamų rezultato ir produkto vertinimo kriterijų pasiekimą. 

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus apskrities skyrius pagal Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro pavirtintą 

Regionų plėtros planų rengimo metodiką kiekvieną ketvirtį, per 15 dienų pasibaigus ketvirčiui, parengia nustatytos formos regiono plėtros plano įgyvendinimo 

stebėsenos duomenų suvestinę, kurią paskelbia interneto svetainėje www.lietuvosregionai.lt. Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Alytaus apskrities skyrius kasmet iki kovo 1 d. parengia ir Alytaus regiono plėtros tarybai bei Vidaus reikalų ministerijai pateikia regiono plėtros plano 

įgyvendinimo metų ataskaitą ir ją paskelbia interneto svetainėje www.lietuvosregionai.lt. Plano įgyvendinimo stebėsenos duomenų suvestinėje pateikiama 

informacija apie projektų įgyvendinimo etapus, projektams įgyvendinti skirtas ir panaudotas lėšas, pasiektas produkto vertinimo kriterijų reikšmes bei jų atitikimą 

plane suplanuotai informacijai. Regiono plėtros plano įgyvendinimo metų ataskaitą sudaro informacija apie veiksnių pokyčių įvertinimą, kasmetinių efekto, 

rezultato ir produkto vertinimo kriterijų įvertinimas pagal nustatytus leistinus nuokrypius, kurie yra pateikti vertinimo kriterijų pasiekimo grafike, uždavinių 

įgyvendinimui skirtas ir panaudotas finansavimas, veiksniai turėję įtakos plano priemonių įgyvendinimui, raidos tendencijos ir pasiūlymai dėl tolesnio Alytaus 

regiono plėtros plano įgyvendinimo ir tobulinimo. 

Vertinimo kriterijai yra trijų lygių: efekto, rezultato ir produkto. Efekto vertinimo kriterijumi vertinamas tikslo įgyvendinimas ir parodoma nauda, kurią 

gauna ne tik tiesioginiai naudos gavėjai, bet ir visa visuomenė, įgyvendinus prioritetą. Rezultato vertinimo kriterijumi vertinamas uždavinio įgyvendinimas ir 

parodoma nauda, kurią gauna tiesioginiai naudos gavėjai įgyvendinus uždavinį. Produkto vertinimo kriterijumi vertinamas uždaviniui priskirtų priemonių ir 

projektų įgyvendinimas, t. y. materialinis ar intelektinis produktas ir (ar) paslaugos, kurie atsiranda tikslingai naudojant finansinius ir kitus išteklius planui 

įgyvendinti. 

Apie baigtą įgyvendinti uždavinį, taip pat apie pasikeitusias aplinkybes, dėl kurių iškyla grėsmė neįvykdyti plane nustatytų uždavinių ir dėl to nepasiekti 

suplanuotų rezultatų, už priemonių įgyvendinimą atsakingi vykdytojai raštu informuoja Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

apskrities skyrių, o šis per 5 darbo dienas raštu informuoja Vidaus reikalų ministeriją ir pristato šią informaciją artimiausiame Alytaus regiono plėtros tarybos 

posėdyje.  

Alytaus regiono plėtros tarybai gali būti pateikiami pasiūlymai dėl Alytaus regiono 2014–2020 m. plėtros plano pakeitimo. Pasiūlymus dėl Alytaus regiono 

plėtros plano papildymų ar pakeitimų Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus apskrities skyriui gali pateikti Alytaus apskrities 

savivaldybių administracijų, valstybinių institucijų, nevyriausybinių organizacijų atstovai, taip pat kitų suinteresuotų grupių nariai, visuomenė. Pasiūlymai dėl 

Alytaus regiono plėtros plano keitimo, jei tai nustatyta Regionų plėtros planų rengimo metodikoje, prieš juos teikiant svarstyti Alytaus regiono plėtros tarybai, 
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suderinami su ministerijomis, kitomis suinteresuotomis institucijomis bei ekonominiais ir socialiniais partneriais, su kurių veiklos sritimi yra susiję siūlomi 

pakeitimai. Alytaus regiono plėtros plano pakeitimus tvirtina Alytaus regiono plėtros taryba. 
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VERTINIMO KRITERIJAI 

 

1 lentelė. Efekto vertinimo kriterijai. 
Kodas  Prioritetai ir tikslai Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 

Pradinė reikšmė  Siekiama 

reikšmė 

(2023 m.) 

Nuokrypio 

intervalų ribos ir 

įvertinimas* 

 Prioritetas: KONKURENCINGA EKONOMIKA     

1.1-ef-1 Tikslas: Didinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų 

pritraukimui, mažinant geografinių sąlygų ir demografinių procesų 

sukeliamus gyvenimo kokybės netolygumus 

BVP, tenkantis vienam 

gyventojui, palyginti su 

šalies vidurkiu, proc. 

64,8 proc.  

(2013 m.) 

65,5 proc. 

 

>65,5 labai gerai 

[65,1; 65,5] gerai 

[64,8;65,1) 

patenkinamai 

<64,8 blogai 

 Prioritetas: DARNI BENDRUOMENĖ     

2.1-ef-1 Tikslas: Gerinti viešųjų  paslaugų kokybę ir prieinamumą Vidutinis Alytaus 

apskrities savivaldybių 

indeksas palyginti su 

Lietuvos vidurkiu, 

proc. 

96,2 proc. 

(2014 m.) 

100,0 proc. 

 

>100,0 labai gerai 

[100,0; 98,0] gerai 

98,0;96,2) 

patenkinamai 

<96,2 blogai 

 Prioritetas: SAUGI, ŠVARI IR PATOGI GYVENTI APLINKA     

3.1-ef-1 Tikslas: Darniai tvarkyti ir vystyti regiono teritoriją Išmetamų į atmosferą 

šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekis 

CO2 ekvivalentu 

mažėjimas (proc.) 

0 proc. 

(2014 m.) 

10 proc. >10 labai gerai 

[5; 10] gerai 

0;5) patenkinamai 

=0 blogai 

* Siekiama reikšmė yra įvertinimas gerai, o įvertinimas blogai – kritinė riba, kurios nepasiekus per nustatytą laikotarpį, laikoma, kad tikslas per suplanuotą laikotarpį iš esmės neįgyvendintas. 
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2 lentelė. Rezultato vertinimo kriterijai. 
Kodas Prioritetai ir tikslai Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 

Pradinė reikšmė  Siekiama reikšmė 

(2023 m.) 

Nuokrypio intervalų 

ribos ir įvertinimas* 

 Tikslas: Didinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti 

sąlygas investicijų pritraukimui, mažinant 

geografinių sąlygų ir demografinių procesų 

sukeliamus gyvenimo kokybės netolygumus 

 

  

 

1.1.1-r-1 Uždavinys: Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, kuriant 

ir atnaujinant viešąją ir ekoinžinerinę  infrastruktūrą,  

gamtos, kultūros paveldo objektus ir kultūros įstaigas 

Pritrauktos papildomos 

materialinės investicijos į tikslines 

teritorijas, (tūkst. Eur) 
0 

(2014 m.) 

9394 

 

>9394 labai gerai 

[4500; 9394] gerai 

[0; 4500) 

patenkinamai 

= 0 blogai 

1.1.1-r-2 Uždavinys: Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, kuriant 

ir atnaujinant viešąją ir ekoinžinerinę  infrastruktūrą,  

gamtos, kultūros paveldo objektus ir kultūros įstaigas 

Užimtųjų dalis tikslinėse 

teritorijose (proc.) 48 

(2014 m.) 

54.5 

 

>54.5 labai gerai 

[51; 54.5] gerai 

[48; 51) patenkinamai 

< 48 blogai 

1.1.2-r-1 Uždavinys: Pagerinti darbo jėgos judėjimo galimybes 

gerinant susisiekimo sistemas 

Keleivių apyvartos kelių 

transportu - Iš viso pagal reiso 

tipą- padidėjimas proc. (tūkst. 

keleivio km) 

0 

(2014 m.) 

10 

 

>10labai gerai 

[5; 10] gerai 

[1;52) patenkinamai 

<0 blogai 

1.1.2-r-2 Uždavinys: Pagerinti darbo jėgos judėjimo galimybes 

gerinant susisiekimo sistemas 

Žuvusiųjų ne TEN-T tinklo 

keliuose skaičius 13 

(2014 m.) 
3 

<3 labai gerai 

[8; 3] gerai 

[13;8) patenkinamai 

>13blogai 

 Tikslas: Gerinti viešųjų  paslaugų kokybę ir 

prieinamumą 

 
  

 

2.1.1-r-1 Uždavinys: Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo 

švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos 

efektyvumą 

Bendrojo ugdymo mokinių, kurie 

mokosi bent už 289 tūkst. eurų 

pagal veiksmų programą ERPF 

lėšomis atnaujintose įstaigose, 

dalis (proc.) 

 

0 

(2014 m.) 

48 

 

>48 labai gerai 

[36; 48] gerai 

[0; 36) patenkinamai 

= 0blogai 

2.1.1-r-1 Uždavinys: Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo 

švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos 

efektyvumą 

Neformaliojo ugdymo 

paslaugomis mokykloje ir kitur 

pasinaudojančių vaikų dalis 

(proc.) 

0 

(2014 m.) 

38,4 

 

>38,4 labai gerai 

[34; 38,4] gerai 

[31,4; 34) 

patenkinamai 

< 31,4 blogai 

2.1.1-r-3 Uždavinys: Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo 

švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos 

efektyvumą 

1-6 metų vaikų, ugdomų pagal 

veiksmų programą ERPF lėšomis 

atnaujintose ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

įstaigose, dalis (proc.) 

0 

(2014 m.) 

46 

 

>46 labai gerai 

[25; 46] gerai 

[0; 25) patenkinamai 

= 0blogai 
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Kodas Prioritetai ir tikslai Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 

Pradinė reikšmė  Siekiama reikšmė 

(2023 m.) 

Nuokrypio intervalų 

ribos ir įvertinimas* 

2.1.2-r-1 Uždavinys: Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir 

prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms mažinant 

sveikatos netolygumus ir skatinant sveiką senėjimą  

Standartizuoto 0–64 m. amžiaus 

gyventojų mirtingumo 

sumažėjimas tikslinėse teritorijose 

nuo cerebrovaskulinių ligų, 

(Atvejų skaičius 100000 gyv.) 

120 

(2014 m.) 

105 

 

<105 labai gerai 

[115; 105] gerai 

[120; 115) 

patenkinamai 

>120 blogai 

2.1.2-r-2 Uždavinys: Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir 

prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms mažinant 

sveikatos netolygumus ir skatinant sveiką senėjimą  

Standartizuoto 0-64 m. amžiaus 

gyventojų mirtingumo 

sumažėjimas tikslinėse teritorijose 

dėl išorinių mirties priežasčių 

(Atvejų skaičius 100000 gyv.) 

130 

(2014 m.) 

82 

 

<110 labai gerai 

[110; 82] gerai 

[130; 110) 

patenkinamai 

>130 blogai 

2.1.3-r-1 Uždavinys: Padidinti socialinio būsto ir socialinių 

paslaugų prieinamumą pažeidžiamiausioms gyventojų 

grupėms 

Tikslinių grupių asmenys, gavę 

tiesioginės naudos iš investicijų į 

socialinių paslaugų infrastruktūrą 

(Skaičius) 

0 

(2014 m.) 

49 

 

>49 labai gerai 

[22; 49] gerai 

[0; 22) patenkinamai 

=0 blogai 

2.1.3-r-2 Uždavinys: Padidinti socialinio būsto ir socialinių 

paslaugų prieinamumą pažeidžiamiausioms gyventojų 

grupėms 

Asmenų (šeimų), kuriems 

išnuomotas savivaldybės 

socialinis būstas, dalis nuo visų 

socialinio būsto nuomos 

laukiančių asmenų (šeimų) 

(Procentai) 

0 

(2014 m.) 

14 

 

>14 labai gerai 

[7; 14] gerai 

[0; 7) patenkinamai 

=0 blogai 

 Tikslas. Darniai tvarkyti ir vystyti regiono teritoriją     

3.1.1-r-1 Uždavinys. Pagerinti regiono kraštovaizdžio apsaugos, 

planavimo ir tvarkymo efektyvumą 

Teritorijų, kuriose įgyvendintos 

kraštovaizdžio formavimo 

priemonės, plotas (ha) 

0 

(2014 m.) 

320 

 

>320 labai gerai 

 [160; 320] gerai 

[0; 160) patenkinamai 

=0 blogai 

3.1.2-r-1 Uždavinys. Sumažinti sąvartynuose šalinamų 

komunalinių atliekų kiekį    

Sąvartynuose šalinamų 

komunalinių atliekų dalis (proc.) 55 

(2014 m.) 

35 

 

<357 labai gerai 

[45; 35] gerai 

[55; 45) patenkinamai 

>55 blogai 
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EFEKTO IR REZULTATO VERTINIMO KRITERIJŲ PASIEKIMO GRAFIKAS 

 

3 lentelė. Efekto ir rezultato vertinimo kriterijų pasiekimo grafikas. 
Kodas Vertinimo kriterijaus pavadinimas Metai 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1.1-ef-1 BVP, tenkantis vienam gyventojui, palyginti 

su šalies vidurkiu, proc. 

a = 64.8 

b = 64 

c = 63 

a = 64.8 

b = 64 

c = 63 

a = 64.9 

b = 64.1 

c = 63 

a = 65 

b = 64.2 

c = 63.2 

a = 65.1 

b = 64.3 

c =63.3 

a = 65.2 

b = 64.4 

c = 63.4 

a = 65.3 

b = 64.5 

c = 63.5 

a = 65.4 

b = 64.6 

c = 63.6 

a = 65.5 

b = 64,7 

c = 63.7 

1.1.1-r-1 Pritrauktos papildomos materialinės investicijos 

į tikslines teritorijas, (tūkst. Eur) 

a = 0 a = 0 a = 0 a = 2039 

b = 1000 

c = 500 

a = 3000 

b = 2750 

c =2500 

a = 4000 

b = 87,2 

c = 2700 

a = 6000 

b = 5500 

c = 5000 

a = 9000 

b = 8000 

c = 7000 

a = 9394 

b = 9000 

c = 8000 

1.1.1-r-2 Užimtųjų dalis tikslinėse teritorijose (proc.) a = 45 

b = 40 

c = 35 

a = 46 

b = 41 

c = 36 

a = 47 

b = 42 

c = 37 

a = 48 

b = 43.5 

c = 38 

a = 49 

b = 44.5 

c =39 

a = 50 

b = 45 

c = 40 

a = 51.5 

b = 46 

c = 41 

a = 52 

b = 47 

c = 42 

a = 54.5 

b = 48 

c = 43 

1.1.2-r-1 Keleivių apyvartos kelių transportu - Iš viso 

pagal reiso tipą- padidėjimas proc. (tūkst. 

keleivio km) 

a = 0 a = 0 

 

 

a = 1 

b = 0 

 

a = 2 

b = 1 

c =0 

a = 3 

b = 2 

c =1 

a = 5 

b = 3 

c =2 

a = 7 

b = 4 

c =3 

a = 9 

b = 6 

c =4 

a = 10 

b = 7 

c =5 

1.1.2-r-2 Žuvusiųjų ne TEN-T tinklo keliuose skaičius a = 11 

b = 12 

c = 13 

a = 10 

b = 11 

c = 12 

a = 9 

b = 10 

c = 11 

a = 8 

b = 9 

c = 10 

a = 7 

b = 44.5 

c =39 

a = 6 

b = 7 

c = 8 

a = 5 

b = 6 

c = 7 

a = 4 

b = 5 

c = 6 

a = 3 

b = 4 

c = 5 

2.1-ef-1 Vidutinis Alytaus apskrities savivaldybių 

indeksas palyginti su Lietuvos vidurkiu, proc. 

a = 96,2 

b = 96 

c = 95.5 

a = 96.5 

b = 96.2 

c = 95.6 

a = 97 

b = 96.3 

c = 95.8 

a = 97.5 

b = 96.5 

c = 96 

a = 98 

b = 96.7 

c =96.2 

a = 98.5 

b = 96.9 

c = 96.4 

a = 99 

b = 97.5 

c = 96.6 

a = 99.5 

b = 98.3 

c = 96.8 

a = 100 

b = 98.5 

c = 97 

2.1.1-r-1 Bendrojo ugdymo mokinių, kurie mokosi bent 

už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą 

ERPF lėšomis atnaujintose įstaigose, dalis 

(proc.) 

 

a = 0 a = 10 

b = 5 

c = 0 

a = 17 

b = 10 

c = 5 

a = 36.24 

b = 30 

c = 25 

a = 40 

b = 37 

c = 35 

a = 41 

b = 38 

c = 36 

a = 43 

b = 39 

c = 37 

a = 45 

b = 40 

c = 38 

a = 48 

b = 42 

c = 39 

2.1.1-r-1 Neformaliojo ugdymo paslaugomis mokykloje ir 

kitur pasinaudojančių vaikų dalis (proc.) 

a = 30 

b = 24 

c = 19 

a = 30.5 

b = 25 

c = 19.5 

a = 30.8 

b = 25.5 

c = 19.8 

a = 31,4 

b = 25 

c = 20 

a = 30 

b = 27 

c = 25 

a = 31 

b = 28 

c = 26 

a = 33 

b = 29 

c = 27 

a = 35 

b = 30 

c = 28 

a = 38.4 

b = 32 

c = 29 

2.1.1-r-3 1-6 metų vaikų, ugdomų pagal veiksmų 

programą ERPF lėšomis atnaujintose 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigose, dalis (proc.) 

a = 0 a = 10 

b = 5 

c = 0 

a = 17 

b = 10 

c = 5 

a = 25 

b = 20 

c = 17 

a = 30 

b = 25 

c = 20 

a = 35 

b = 30 

c = 27 

a = 41 

b = 36 

c = 33 

a = 43 

b = 38 

c = 35 

a = 46 

b = 40 

c = 37 

2.1.2-r-1 Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų 

mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose 

nuo cerebrovaskulinių ligų, (Atvejų skaičius 

100000 gyv.) 

a = 130 

b = 135 

c = 140 

a = 125 

b = 130 

c = 137 

a = 123 

b = 127 

c = 132 

a = 120 

b = 125 

c = 130 

a = 116 

b = 120 

c =125 

a = 112 

b = 118 

c = 123 

a = 110 

b = 116 

c = 120 

a = 107 

b = 112 

c = 118 

a = 105 

b = 107 

c = 115 

2.1.2-r-2 Standartizuoto 0-64 m. amžiaus gyventojų 

mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose 

a = 130 

b = 135 

a = 125 

b = 130 

a = 120 

b = 127 

a = 110 

b = 125 

a = 105 

b = 120 

a = 100 

b = 110 

a = 95 

b = 105 

a = 90 

b = 95 

a = 82 

b = 90 
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Kodas Vertinimo kriterijaus pavadinimas Metai 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

dėl išorinių mirties priežasčių (Atvejų skaičius 

100000 gyv.) 

c = 140 c = 137 c = 132 c = 130 c =125 c = 120 c = 115 c = 105 c = 100 

2.1.3-r-1 Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės 

naudos iš investicijų į socialinių paslaugų 

infrastruktūrą (Skaičius) 

a = 0 a = 0 a = 0 a = 0 a = 10 

b = 5 

c = 0 

a = 15 

b = 9 

c = 5 

a = 30 

b = 20 

c = 10 

a = 40 

b = 25 

c = 15 

a = 49 

b = 6 

c = 4 

2.1.3-r-2 Asmenų (šeimų), kuriems išnuomotas 

savivaldybės socialinis būstas, dalis nuo visų 

socialinio būsto nuomos laukiančių asmenų 

(šeimų) (Procentai) 

a = 3.9 

b = 2 

c=1 

 

a = 3.9 

b = 2 

c=1 

 

a = 3.9 

b = 2 

c=1 

 

 

a = 3.9 

b = 2 

c=1 

 

a = 6 

b = 4 

c = 3.9 

a = 8 

b = 6 

c = 4 

a = 10 

b = 8 

c = 6 

a = 12 

b = 10 

c = 8 

a = 14 

b = 12 

c = 8 

3.1-ef-1 Išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekis CO2 ekvivalentu 

mažėjimas (proc.) 

a = 0 a = 0 a = 2 

b = 0.5 

c = 0 

a = 3 

b = 1.5 

c = 0.5 

a = 5 

b = 2.5 

c = 1 

a = 6 

b = 3 

c = 1 

a = 7 

b = 5 

c = 2 

a = 8 

b = 6 

c = 4 

a = 10 

b = 8 

c = 6 

3.1.1-r-1 Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio 

formavimo priemonės, plotas (ha) 

a = 0 a = 0 a = 5 

b = 2 

c = 0 

a = 40 

b = 25 

c = 10 

a = 100 

b = 50 

c = 25 

a = 150 

b = 100 

c = 50 

a = 250 

b = 150 

c = 100 

a = 290 

b = 200 

c = 150 

a = 320 

b = 250 

c = 200 

3.1.2-r-1 Sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų 

dalis (proc.) 

a = 55 

b = 57 

c = 60 

a = 53 

b = 56 

c = 59 

a = 50 

b = 55 

c = 57 

a = 43 

b = 48 

c = 50 

a = 40 

b = 43 

c = 45 

a = 38 

b = 40 

c = 43 

a = 37 

b = 39 

c = 42 

a = 36 

b = 38 

c = 41 

a = 35 

b = 37 

c = 40 
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PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ PASIEKIMO GRAFIKAS 

4 lentelė. Siektinos produkto vertinimo kriterijų reikšmės atitinkamais metais.  
Kodas Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 

Metai: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1.1.1.1 Atnaujinta gyvenamųjų vietovių 

(vnt.) 

                   

1.1.1.2 Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 

1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus 

savivaldybių centrus) (m
2
) 

 
0 0 10.000 15.080 24.920 25.000 25.000 10.000 15.398 

1..1.1.3 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba 

komerciniai pastatai miestų 

vietovėse (m
2
) 

 

0 0 0 78 22 50 100 50 90 

1..1.1.3-

1.1.1.4 

Sukurtos arba atnaujintos atviros 

erdvės miestų vietovėse (m
2
) 

 0 5000 10.000 13.412 1.588 5.000 2.000 1.000 1.693 

1.1.1.5 Rekonstruotų vandens tiekimo ir 

nuotekų  surinkimo tinklų ilgis (km) 

 0 0 5 6 4 2 2 2 1 

1.1.1.6 Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio 

surenkamam paviršiniam (lietaus) 

vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) 

rekonstruota infrastruktūra (ha) 

 

0 0 30 30 20 20 50 20 29 

1.1.1.7. Numatomo apsilankymų 

remiamuose kultūros ir gamtos 

paveldo objektuose bei turistų 

traukos vietose skaičiaus 

padidėjimas  (apsilankymai per 

metus) 

 

0 0 50 110 140 200 400 100 142 

1.1.1.8. Modernizuoti kultūros 

infrastruktūros objektai (vnt.) 

 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

1.1.1.9 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti 

lankymui gamtos ir kultūros paveldo 

objektai ir teritorijos (vnt.) 

 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 

1.1.2.1 Įsigytos naujos ekologiškos viešojo 

transporto priemonės (vnt.) 

 0 0 1 1 1 1 0 0 0 

1.1.2.2 Įgyvendintos darnaus judumo 

priemonės (vnt.) 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.3 Įrengtų ar rekonstruotų dviračių ir/ar 

pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis (km) 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.4 Bendras rekonstruotų arba 

atnaujintų kelių ilgis (km) 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Kodas Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 

Metai: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

2.1.1.1-

2.1.1.3 

Švietimo ir kitų švietimo teikėjų 

įstaigos, kuriose pagal veiksmų 

programą ERPF lėšomis sukurta ar 

atnaujinta ne mažiau nei viena 

edukacinė erdvė (vnt.) 

 

0 0 2 2 2 4 0 0 0 

2.1.2.1 Gyventojai, turintys galimybę 

pasinaudoti pagerintomis sveikatos 

priežiūros paslaugomis (asmenys) 

 

0 0 25.000 7.286 12.714 25.000 15.000 5.000 7.837 

2.1.2.2 Savivaldybės, kuriose įdiegti 

inovatyvūs viešųjų asmens ir 

visuomenės sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimo modeliai, 

pagerinantys sveikatos priežiūros 

paslaugų prieinamumą tikslinėms 

gyventojų grupėms (skaičius) 

 

0 0 1 1 1 2 0 0 0 

2.1.3.1 Investicijas gavę socialinių paslaugų 

infrastruktūros objektai (vnt.) 

 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

2.1.3.2 Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai 

būstai (vnt.) 

 0 0 1 4 10 15 10 5 13 

2.1.4.1 Viešojo valdymo institucijų 

darbuotojai, kurie dalyvavo pagal 

programą ESF lėšomis vykdytose 

veiklose, skirtose stiprinti teikiamų 

paslaugų ir (ar) aptarnavimo 

kokybės gerinimui reikalingas 

kompetencijas (vnt.) 

 

0 5 10 10 10 10 10 10 9 

3.3.1.1 Sukurti/pagerinti atskiro 

komunalinių atliekų surinkimo 

pajėgumai (t /m) 

 

0 1000 1.000 1.058 942 1.000 1.116 0 0 

3.3.2.1 Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti 

įvairaus teritorinio lygmens 

kraštovaizdžio arealai (skaičius) 

 

0 0 1 0 1 1 0 0 0 
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5 lentelė. Siektinos produkto vertinimo kriterijų reikšmės kaupiamuoju būdu (nuo plano įgyvendinimo pradžios). 
Kodas Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 

Metai: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1.1.1.1 Atnaujinta gyvenamųjų vietovių 

(vnt.) 

          

1.1.1.2 Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 

1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus 

savivaldybių centrus) (m
2
) 

 
0 0 10.000 25.080 50.000 75.000 100.000 110.000 125.398 

1..1.1.3 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba 

komerciniai pastatai miestų 

vietovėse (m
2
) 

 0 0 0 78 100 150 250 300 390 

1..1.1.3-

1.1.1.4 

Sukurtos arba atnaujintos atviros 

erdvės miestų vietovėse (m
2
) 

 0 5.000 15.000 28.412 30000 35000 37000 38000 39.693 

1.1.1.5 Rekonstruotų vandens tiekimo ir 

nuotekų  surinkimo tinklų ilgis (km) 

 0 0 5 11 15 17 19 21 22 

1.1.1.6 Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio 

surenkamam paviršiniam (lietaus) 

vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) 

rekonstruota infrastruktūra (ha) 

 0 0 30 60 80 100 150 170 199 

1.1.1.7. Numatomo apsilankymų 

remiamuose kultūros ir gamtos 

paveldo objektuose bei turistų 

traukos vietose skaičiaus 

padidėjimas  (apsilankymai per 

metus) 

 0 0 50 160 300 500 900 1000 1.142 

1.1.1.8. Modernizuoti kultūros 

infrastruktūros objektai (vnt.) 

 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

1.1.1.9 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti 

lankymui gamtos ir kultūros paveldo 

objektai ir teritorijos (vnt.) 

 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

1.1.2.1 Įsigytos naujos ekologiškos viešojo 

transporto priemonės (vnt.) 

 0 0 1 2 3 4 4 4 4 

1.1.2.2 Įgyvendintos darnaus judumo 

priemonės (vnt.) 

          

1.1.2.3 Įrengtų ar rekonstruotų dviračių ir/ar 

pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis (km) 
          

1.1.2.4 Bendras rekonstruotų arba 

atnaujintų kelių ilgis (km) 

          

2.1.1.1-

2.1.1.3 

Švietimo ir kitų švietimo teikėjų 

įstaigos, kuriose pagal veiksmų 

 0 0 2 4 6 10 10 10 10 
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Kodas Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 

Metai: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

programą ERPF lėšomis sukurta ar 

atnaujinta ne mažiau nei viena 

edukacinė erdvė (vnt.) 

2.1.2.1 Gyventojai, turintys galimybę 

pasinaudoti pagerintomis sveikatos 

priežiūros paslaugomis (asmenys) 

 0 0 25.000 32.286 45.000 70.000 85.000 90.000 97.837 

2.1.2.2 Savivaldybės, kuriose įdiegti 

inovatyvūs viešųjų asmens ir 

visuomenės sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimo modeliai, 

pagerinantys sveikatos priežiūros 

paslaugų prieinamumą tikslinėms 

gyventojų grupėms (skaičius) 

 0 0 1 2 3 5 5 5 5 

2.1.3.1 Investicijas gavę socialinių paslaugų 

infrastruktūros objektai (vnt.) 

 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

2.1.3.2 Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai 

būstai (vnt.) 

 0 0 1 5 15 30 40 45 58 

2.1.4.1 Viešojo valdymo institucijų 

darbuotojai, kurie dalyvavo pagal 

programą ESF lėšomis vykdytose 

veiklose, skirtose stiprinti teikiamų 

paslaugų ir (ar) aptarnavimo 

kokybės gerinimui reikalingas 

kompetencijas (vnt.) 

 0 5 15 25 35 45 55 65 74 

3.3.1.1 Sukurti/pagerinti atskiro 

komunalinių atliekų surinkimo 

pajėgumai (t /m) 

 0 1000 2000 3058 4000 5000 6116 6116 6116 

3.3.2.1 Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti 

įvairaus teritorinio lygmens 

kraštovaizdžio arealai (skaičius) 

 0 0 1 1 2 3 3 3 3 
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VERTINIMO KRITERIJŲ REIKŠMIŲ APSKAIČIAVIMO METODAI, DALYVAUJANČIOS INSTITUCIJOS IR DUOMENŲ ŠALTINIAI 

 

 

Prioritetas 1: KONKURENCINGA EKONOMIKA 

6 lentelė. Vertinimo kriterijų reikšmių apskaičiavimo metodai, dalyvaujančios institucijos ir duomenų šaltiniai. 
Eil. Nr. Vertinimo 

kriterijaus 

pavadinimas 

Vertinimo kriterijaus 

apskaičiavimo formulė 

arba tyrimo pavadinimas 

Vertinimo 

kriterijaus reikšmei 

apskaičiuoti arba 

tyrimui atlikti 

naudojami 

duomenys 

(kintamieji) 

Duomenis 

pateikiančios 

institucijos 

Duomenų gavimo šaltiniai Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmę 

apskaičiuojanti 

institucija 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmės 

apskaičiavimo 

periodiškumas 

1. BVP, tenkantis 

vienam gyventojui, 

palyginti su šalies 

vidurkiu, proc. 

(BVP, tenkantis vienam 

gyventojui apskrityje/ BVP, 

tenkantis vienam gyventojui 

šalyje)*100 

- Statistikos 

departamentas 

prie LRV 

Tinklalapis: 

http://osp.stat.gov.lt/ 

Regioninės plėtros 

departamento prie 

VRM Alytaus 

apskrities skyrius 

Metai 

2.  Pritrauktos 

papildomos 

materialinės 

investicijos į tikslines 

teritorijas, (tūkst. 

Eur) 

Skaičiuojamas Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų 

ministerijai kas dvejus metus 

atliekant tyrimą, remiantis 

Lietuvos statistikos 

departamento teikiama 

informacija apie visų ūkio 

subjektų investicijas per 

praėjusius dvejus 

kalendorinius metus. Detali 

tyrimo metodika bus 

pateikta tyrimo ataskaitoje. 

-  Lietuvos 

Respublikos 

vidaus reikalų 

ministerija, 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Pirminiai šaltiniai: 

Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministerijos kas dvejus 

metus atliekamo tyrimo 

ataskaita.  

 

Antriniai šaltiniai: metinės 

veiksmų programos 

įgyvendinimo ataskaitos,  

2014–2020 metų Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų 

posistemis (SFMIS2014). 

Lietuvos 

Respublikos vidaus 

reikalų ministerija 

Du kartus per 

laikotarpį  

 

 

3 Užimtųjų dalis 

tikslinėse teritorijose 

(proc.) 

Skaičiuojamas Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų 

ministerijai kas dvejus metus 

atliekant tyrimą. Detali 

tyrimo metodika bus 

pateikta tyrimo ataskaitoje.   

- Lietuvos 

Respublikos 

vidaus reikalų 

ministerija. 

Pirminiai šaltiniai: 

Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministerijos kas dvejus 

metus atliekamo  

tyrimo (apklausos) ataskaita.  

 

Antriniai šaltiniai: metinės 

Lietuvos 

Respublikos vidaus 

reikalų ministerija 

Pasiekta 

stebėsenos 

rodiklio reikšmė 

nustatoma, kai 

pasibaigus 

dvejiems 



Alytaus regiono 2014 – 2020 metų plėtros planas (projektas) 

 

Eil. Nr. Vertinimo 

kriterijaus 

pavadinimas 

Vertinimo kriterijaus 

apskaičiavimo formulė 

arba tyrimo pavadinimas 

Vertinimo 

kriterijaus reikšmei 

apskaičiuoti arba 

tyrimui atlikti 

naudojami 

duomenys 

(kintamieji) 

Duomenis 

pateikiančios 

institucijos 

Duomenų gavimo šaltiniai Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmę 

apskaičiuojanti 

institucija 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmės 

apskaičiavimo 

periodiškumas 

 veiksmų programos 

įgyvendinimo ataskaitos,  

2014–2020 metų Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų 

posistemis (SFMIS2014). 

kalendoriniams 

metams nuo 

bazinių metų 

(2014 m.) 

Lietuvos 

Respublikos 

vidaus reikalų 

ministerija atlieka 

tyrimą (apklausą), 

kurio metu 

apskaičiuojama 

pasiekta 

stebėsenos 

rodiklio reikšmė. 

4. Keleivių apyvartos 

kelių transportu - Iš 

viso pagal reiso tipą- 

padidėjimas proc. 

(tūkst. keleivio km) 

(Keleivių apyvartos kelių 

transportu n-metais/ 

Keleivių apyvartos kelių 

transportu 2014 m.)*100 

 Lietuvos 

statistikos 

departamentas, 

duomenys iš 

projektų 

Tinklalapis: 

http://osp.stat.gov.lt/ 

Regioninės plėtros 

departamento prie 

VRM Alytaus 

apskrities skyrius 

Metai 

5. Žuvusiųjų keliuose 

skaičius 
(Žuvusiųjų  keliuose 

skaičiaus n-metais/ 

Žuvusiųjų  keliuose 

skaičiaus 2014 m.)*100 

 Lietuvos 

automobilių 

kelių direkcija 

http://www.lakd.lt/lt.php/eismo_

saugumas/eismo_ivykiu_statisti

ka/27 

Regioninės plėtros 

departamento prie 

VRM Alytaus 

apskrities skyrius 

Metai 
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Prioritetas 2: DARNI BENDRUOMENĖ 
Eil. Nr. Vertinimo 

kriterijaus 

pavadinimas 

Vertinimo kriterijaus 

apskaičiavimo formulė 

arba tyrimo pavadinimas 

Vertinimo 

kriterijaus reikšmei 

apskaičiuoti arba 

tyrimui atlikti 

naudojami 

duomenys 

(kintamieji) 

Duomenis 

pateikiančios 

institucijos 

Duomenų gavimo šaltiniai Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmę 

apskaičiuojanti 

institucija 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmės 

apskaičiavimo 

periodiškumas 

1. Vidutinis Alytaus 

apskrities 

savivaldybių indeksas 

palyginti su Lietuvos 

vidurkiu, proc. 

(Vidutinis Alytaus apskrities 

savivaldybių indeksas/ 

vidutinis Lietuvos 

savivaldybių indeksas) * 100  

Savivaldybės 

indeksas 

Lietuvos 

laisvosios rinkos 

institutas 

Tinklalapis: www.llri.lt  Regioninės plėtros 

departamento prie 

VRM Alytaus 

apskrities skyrius 

Metai 

2.  Bendrojo ugdymo 

mokinių, kurie 

mokosi bent už 289 

tūkst. eurų pagal 

veiksmų programą 

ERPF lėšomis 

atnaujintose įstaigose, 

dalis (proc.) 

 

Skaičiuojamas įgyvendinant 

projektų  veiklas atnaujintų 

bendrojo ugdymo įstaigų 

mokinių skaičių dalijant iš 

bendro bendrojo ugdymo 

mokinių skaičiaus apskrityje 

ir dauginant iš 100 proc. 

- Projektų 

vykdytojas  

Pirminiai šaltiniai:  

projektų (atnaujintų įstaigų 

mokinių sąrašas, kurį projekto 

veiklų įgyvendinimo pabaigoje 

projekto vykdytojas teikia 

įgyvendinančiajai institucijai, o 

ši apibendrintą sąrašą teikia 

Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministerijai) 

duomenys,  

Švietimo valdymo informacinė 

sistema (duomenys apie bendrą 

bendrojo ugdymo įstaigų 

mokinių skaičių Lietuvoje). 

 

Antriniai šaltiniai:  

metinės veiksmų programos 

įgyvendinimo ataskaitos,  

2014–2020 metų Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų 

posistemis (SFMIS2014). 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir mokslo 

ministerija 

Metai 

http://www.llri.lt/


Alytaus regiono 2014 – 2020 metų plėtros planas (projektas) 

 

Eil. Nr. Vertinimo 

kriterijaus 

pavadinimas 

Vertinimo kriterijaus 

apskaičiavimo formulė 

arba tyrimo pavadinimas 

Vertinimo 

kriterijaus reikšmei 

apskaičiuoti arba 

tyrimui atlikti 

naudojami 

duomenys 

(kintamieji) 

Duomenis 

pateikiančios 

institucijos 

Duomenų gavimo šaltiniai Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmę 

apskaičiuojanti 

institucija 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmės 

apskaičiavimo 

periodiškumas 

3. Neformaliojo 

ugdymo paslaugomis 

mokykloje ir kitur 

pasinaudojančių 

vaikų dalis (proc.) 

Skaičiuojamas įgyvendinant 

projektų  veiklas atnaujintų 

neformaliojo ugdymo įstaigų 

mokinių skaičių dalijant iš 

bendro neformaliojo 

ugdymo mokinių skaičiaus 

apskrityje ir dauginant iš 100 

proc. 

- Projektų 

vykdytojas  

Pirminiai šaltiniai:  

projektų vykdytojas teikia 

įgyvendinančiajai institucijai, o 

ši apibendrintą sąrašą teikia 

Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministerijai 

duomenys,  

Švietimo valdymo informacinė 

sistema (duomenys apie bendrą 

bendrojo ugdymo įstaigų 

mokinių skaičių Lietuvoje). 

 

Antriniai šaltiniai:  

metinės veiksmų programos 

įgyvendinimo ataskaitos,  

2014–2020 metų Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų 

posistemis (SFMIS2014). 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir mokslo 

ministerija 

Metai 

4. 1-6 metų vaikų, 

ugdomų pagal 

veiksmų programą 

ERPF lėšomis 

atnaujintose 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigose, 

dalis (proc.) 

Skaičiuojamas įgyvendinant 

projektų  veiklas atnaujintų 

1-6 metų vaikų ugdymo 

įstaigų mokinių skaičių 

dalijant iš bendro 1-6 metų 

vaikų ugdymo mokinių 

skaičiaus apskrityje ir 

dauginant iš 100 proc. 

- Projektų 

vykdytojas  

Pirminiai šaltiniai:  

projektų vykdytojas teikia 

įgyvendinančiajai institucijai, o 

ši apibendrintą sąrašą teikia 

Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministerijai 

duomenys,  

Švietimo valdymo informacinė 

sistema (duomenys apie bendrą 

bendrojo ugdymo įstaigų 

mokinių skaičių Lietuvoje). 

 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir mokslo 

ministerija 

Metai 
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Eil. Nr. Vertinimo 

kriterijaus 

pavadinimas 

Vertinimo kriterijaus 

apskaičiavimo formulė 

arba tyrimo pavadinimas 

Vertinimo 

kriterijaus reikšmei 

apskaičiuoti arba 

tyrimui atlikti 

naudojami 

duomenys 

(kintamieji) 

Duomenis 

pateikiančios 

institucijos 

Duomenų gavimo šaltiniai Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmę 

apskaičiuojanti 

institucija 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmės 

apskaičiavimo 

periodiškumas 

Antriniai šaltiniai:  

metinės veiksmų programos 

įgyvendinimo ataskaitos,  

2014–2020 metų Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų 

posistemis (SFMIS2014). 

5.  Standartizuoto 0–64 

m. amžiaus gyventojų 

mirtingumo 

sumažėjimas 

tikslinėse teritorijose 

nuo 

cerebrovaskulinių 

ligų, (Atvejų skaičius 

100000 gyv.) 

Skaičiuojamas pagal 

Higienos instituto Sveikatos 

informacijos centro 

metodiką, kuri paskelbta 

leidinyje „Pagrindinės 

sveikatos statistikos 

sąvokos, jų apibrėžimai ir 

skaičiavimas“, 2010 

(http://sic.hi.lt/data/stat_leid.

pdf). 

- 

- Lietuvos 

Respublikos 

sveikatos 

apsaugos 

ministerija. 

Pirminiai šaltiniai: 

Higienos instituto Sveikatos 

informacijos centro tvarkomi 

Lietuvos sveikatos statistikos 

duomenys. 

 

Antriniai šaltiniai: 

metinės veiksmų programos 

įgyvendinimo ataskaitos,  

2014–2020 metų Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų 

posistemis (SFMIS2014). 

Higienos instituto 

Sveikatos 

informacijos 

centras 

Metai  

 

6. Standartizuoto 0-64 

m. amžiaus gyventojų 

mirtingumo 

sumažėjimas 

tikslinėse teritorijose 

dėl išorinių mirties 

priežasčių (Atvejų 

skaičius 100000 gyv.) 

Skaičiuojamas pagal 

Higienos instituto Sveikatos 

informacijos centro 

metodiką, kuri paskelbta 

leidinyje „Pagrindinės 

sveikatos statistikos 

sąvokos, jų apibrėžimai ir 

skaičiavimas“, 2010 

 Lietuvos 

Respublikos 

sveikatos 

apsaugos 

ministerija. 

Pirminiai šaltiniai: 

Higienos instituto Sveikatos 

informacijos centro tvarkomi 

Lietuvos sveikatos statistikos 

duomenys. 

 

Antriniai šaltiniai: 

metinės veiksmų programos 

įgyvendinimo ataskaitos,  

2014–2020 metų Europos 

Higienos instituto 

Sveikatos 

informacijos 

centras 

Metai  
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Eil. Nr. Vertinimo 

kriterijaus 

pavadinimas 

Vertinimo kriterijaus 

apskaičiavimo formulė 

arba tyrimo pavadinimas 

Vertinimo 

kriterijaus reikšmei 

apskaičiuoti arba 

tyrimui atlikti 

naudojami 

duomenys 

(kintamieji) 

Duomenis 

pateikiančios 

institucijos 

Duomenų gavimo šaltiniai Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmę 

apskaičiuojanti 

institucija 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmės 

apskaičiavimo 

periodiškumas 

(http://sic.hi.lt/data/stat_leid.

pdf). 

Sąjungos struktūrinių fondų 

posistemis (SFMIS2014). 

7. Tikslinių grupių 

asmenys, gavę 

tiesioginės naudos iš 

investicijų į socialinių 

paslaugų 

infrastruktūrą 

(Skaičius) 

Skaičiuojamas sumuojant 

unikalius tikslinių grupių 

asmenis, kurie per vienerių 

metų laikotarpį po projekto 

įgyvendinimo pabaigos:          

- pasinaudojo investicijas 

gavusių įstaigų (įstaigų 

padalinių) paslaugomis;   - 

dirbo tokiose įstaigose 

 projekto 

vykdytojas 

Pirminiai šaltiniai: pažyma 

apie per metus socialines 

paslaugas gavusius asmenis ir 

įstaigoje (įstaigos padalinyje) 

dirbusius darbuotojus. 
 

Antriniai šaltiniai: ataskaitos 

po projekto finansavimo 

pabaigos 

projekto vykdytojas Metai  

 

8. Asmenų (šeimų), 

kuriems išnuomotas 

savivaldybės 

socialinis būstas, 

dalis nuo visų 

socialinio būsto 

nuomos laukiančių 

asmenų (šeimų) 

(Procentai) 

Skaičiuojama asmenų 

(šeimų), kuriems nuo 

programavimo laikotarpio 

pradžios iki ataskaitinių 

metų pabaigos buvo 

išnuomotas savivaldybės 

socialinis būstas, dalis 

(procentais) nuo visų 

socialinio būsto nuomos 

laukiančių asmenų (šeimų) 

skaičiaus šalyje 2012 m.  

 Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Pirminiai šaltiniai: Lietuvos 

statistikos departamento 

interneto svetainėje 

(http://www.stat.gov.lt) 

skelbiama informacija ir (arba) 

savivaldybių teikiami duomenys 

apie asmenų (šeimų), kuriems 

buvo išnuomotas savivaldybės 

socialinis būstas, skaičių šalyje 

pasibaigus kiekvieniems 

kalendoriniams metams.  

 

Antriniai šaltiniai: 

metinės veiksmų programos 

įgyvendinimo ataskaitos,  

2014–2020 metų Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų 

posistemis (SFMIS2014). 

Regioninės plėtros 

departamento prie 

VRM Alytaus 

apskrities skyrius 

Metai  
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Prioritetas 3: SAUGI, ŠVARI IR PATOGI GYVENTI APLINKA 
Eil. Nr. Vertinimo 

kriterijaus 

pavadinimas 

Vertinimo kriterijaus 

apskaičiavimo formulė 

arba tyrimo pavadinimas 

Vertinimo kriterijaus 

reikšmei apskaičiuoti 

arba tyrimui atlikti 

naudojami duomenys 

(kintamieji) 

Duomenis 

pateikiančios 

institucijos 

Duomenų gavimo 

šaltiniai 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmę 

apskaičiuojanti 

institucija 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmės 

apskaičiavimo 

periodiškumas 

1. Išmetamų į atmosferą 

šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų 

kiekis CO2 

ekvivalentu 

mažėjimas (proc.). 

(Išmetamų į atmosferą 

šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekis CO2 ekvivalentu  

n-metais/ Išmetamų į 

atmosferą šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekis CO2 

ekvivalentu 2014 m.)*100 

 Statistikos 

departamentas prie 

LRV 

Tinklalapis: 

http://osp.stat.gov.lt/ 

Regioninės plėtros 

departamento prie 

VRM Alytaus 

apskrities skyrius 

Metai 

2 Teritorijų, kuriose 

įgyvendintos 

kraštovaizdžio 

formavimo 

priemonės, plotas 

(ha) 

  Aplinkos 

ministerija 

http://www.am.lt/VI/in

dex.php 

Regioninės plėtros 

departamento prie 

VRM Alytaus 

apskrities skyrius 

Metai 

3. Sąvartynuose 

šalinamų 

komunalinių atliekų 

dalis (proc.) 

Skaičiuojamas nustatant  

per kalendorinius metus 

sąvartynuose pašalintų 

komunalinių atliekų kiekio ir 

visų per kalendorinius metus 

susidariusių komunalinių 

atliekų kiekio santykį 

 Aplinkos 

ministerija 

Pirminiai šaltiniai: 

Oficialus Europos 

Sąjungos statistikos 

tarnybos 

(EUROSTAT)  leidinys 

„Europa skaičiais“ 

http://ec.europa.eu/euro

stat/statistics-

explained/index.php/Eu

rope_in_figures_-

_Eurostat_yearbook. 

 

Antriniai šaltiniai: 

metinės veiksmų 

programos 

įgyvendinimo 

ataskaitos,  

2014–2020 metų 

Europos Sąjungos 

Regioninės plėtros 

departamento prie 

VRM Alytaus 

apskrities skyrius 

Metai 
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Eil. Nr. Vertinimo 

kriterijaus 

pavadinimas 

Vertinimo kriterijaus 

apskaičiavimo formulė 

arba tyrimo pavadinimas 

Vertinimo kriterijaus 

reikšmei apskaičiuoti 

arba tyrimui atlikti 

naudojami duomenys 

(kintamieji) 

Duomenis 

pateikiančios 

institucijos 

Duomenų gavimo 

šaltiniai 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmę 

apskaičiuojanti 

institucija 

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmės 

apskaičiavimo 

periodiškumas 

struktūrinių fondų 

posistemis 

(SFMIS2014). 
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VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE PLANO ĮGYVENDINIMĄ PRIEMONĖS 

7 lentelė. Visuomenės informavimo apie plano įgyvendinimą priemonės. 
Informacijos 

pobūdis 

Skelbimo 

periodiškumas 

Paskelbimo šaltinis Lėšų poreikis ir 

finansavimo 

šaltiniai Skelbimas 

internete 

Pranešimas 

spaudai 

Užsakomasis 

straipsnis 

Televizijos 

laida 

Radijo 

pranešimas 

Seminaras, 

konferencija 

Kita 

(nurodyti) 

Plano įgyvendinimo 

ataskaita 

Vieną kartą per metus X - - - - X - - 

Periodinė apžvalga Vieną kartą per 

ketvirtį 

X - - - - - - - 

Informacinis 

pranešimas apie 

plano įgyvendinimą 

Vieną kartą per metus X X - - - - - - 

Informacinis 

pranešimas apie 

pradėtą/ 

įgyvendinimą/ 

įgyvendintą projektą 

Vieną kartą per 

mėnesį 

X - - - - - - - 

 

 


