
Alytaus regiono 2014-2020 m. plėtros plano įgyvendinimo 2017 m. II ketvirčio 

apžvalga 
 

Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros planas (toliau Planas), patvirtintas Alytaus regiono 

plėtros tarybos 2015 m. spalio 26 d.  sprendimu Nr. 51/6S – 34, per 2017 m. II ketvirtį buvo keistas 

tris kartus, atsižvelgiant į savivaldybių prašymus, priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašus ir 

kitus keičiamus dokumentus.  

Įgyvendinant Planą 2017 m. II ketvirtį buvo įtraukti projektai į regionų projektų 

sąrašus pagal priemones: 

1.  1.1.1.1 „Kaimo gyvenamųjų vietovių (turinčių iki 1 tūkst. gyventojų) atnaujinimas“ 

(sudarytas regiono projektų pagrindinis ir rezervinis sąrašai iš 23 projektų 4 205 138 Eur sumai); 

2. 1.1.1.3 „Varėnos miesto kompleksinė plėtra“ (projektas “Varėnos miesto centrinės 

dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (II etapas)“ 1 148 107 Eur sumai); 

3. 2.1.1.1 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ (sudarytas sąrašas su numatytais 4 

projektais: „Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos laisvų patalpų pritaikymas ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo grupėms įrengti“, „Alytaus rajono bendrojo ugdymo įstaigų aprūpinimas 

gamtos, technologijų, menų ir kitų mokslų laboratorijų įranga“, „Modernių ir saugių erdvių sukūrimas 

bendrojo ugdymo mokyklose Druskininkų sav.“ ir „Modernių ir saugių erdvių sukūrimas bendrojo 

ugdymo įstaigose Lazdijų rajono savivaldybėje“ - 686 954 Eur sumai); 

4. 2.1.1.2 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ (sudarytas sąrašas su 

numatytais 5 projektais: „Varėnos moksleivių kūrybos centro pastato J. Basanavičiaus g. 38, 

Varėnoje, modernizavimas“, „Alytaus r. meno ir sporto mokyklos edukacinių erdvių įkūrimas ir 

atnaujinimas“, „Alytaus muzikos mokyklos pastato modernizavimas ir ugdymo aplinkos gerinimas“, 

„Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas“ ir „Neformaliojo 

švietimo įstaigų Lazdijų rajono savivaldybėje infrastruktūros tobulinimas“ - 1 973 394 Eur sumai). 

Iš viso į 5 regiono projektų sąrašus buvo įtraukti 33 projektai, 8 013 593 Eur sumai. 

 

Įgyvendinant Planą 2017 m. II ketvirtį buvo pateiktos paraiškos  dėl projekto 

įgyvendinimo įgyvendinančiajai institucijai pagal priemones: 

1. 1.1.1.3 „Varėnos miesto kompleksinė plėtra“ (projekto „Varėnos miesto centrinės 

dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (II etapas)“ 1 148 107 Eur sumai); 

2. 1.1.2.2 „Darnaus judumo priemonių diegimas“ (projekto „Alytaus miesto darnaus 

judumo plano parengimas“ 33 638 Eur sumai); 

3. 1.1.2.3 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ (projekto „Dviračių trasų 

infrastruktūros įrengimas nuo Putinų g. žiedo Pramonės gatvėje, Alytaus mieste“ 133 670 Eur sumai); 

4. 1.1.2.4 „Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas“ (projektų 

„Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių ir M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija“ ir 

„Perspektyvinės gatvės nuo Pramonės  g. iki Naujosios g. Alytuje įrengimas“ įgyvendinimo                     

1 715 391 Eur sumai); 

5. 3.1.1.1 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ (projekto „Komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemos plėtra Alytaus regione“ 4 125 459 Eur sumai); 

6. 3.1.2.1 „Kraštovaizdžio apsauga/plėtra“  (projektų „Alytaus miesto bendrojo plano 

korektūra zonuojant kraštovaizdžio struktūrą, nustatant reglamentus ir principus“ ir „Bešeimininkių 

apleistų pastatų Druskininkų savivaldybės teritorijoje likvidavimas“ 139 645 Eur sumai). 

Iš viso pagal 7 regiono plėtros plano priemones įgyvendinančiajai institucijai buvo 

pateikta 8 paraiškos dėl projektų įgyvendinimo, 7 295 910 Eur sumai. 

 

Įgyvendinant Planą 2017 m. II ketvirtį buvo pasirašytos sutartys  dėl projekto 

finansavimo  su įgyvendinančiąja institucija pagal priemones: 



1. 1.1.1.7 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės 

infrastruktūros plėtra“ („Alytaus regiono turizmo informacinės infrastruktūros plėtra“  208 224 Eur 

sumai); 

2. 1.1.1.8 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ („Kultūros įstaigų 

infrastruktūros modernizavimas Varėnos mieste“, „VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro 

pastato Alytuje, Pramonės g. 1B, rekonstravimas“ ir „Druskininkų kultūros centro lauko scenos, 

Vilniaus al. 24, Druskininkai, modernizavimas ir pritaikymas kultūros  poreikiams“ -  1 488 066 Eur 

sumai); 

3. 2.1.3.1 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ („Psichosocialinės pagalbos centro 

įkūrimas“ ir „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Druskininkų savivaldybėje“ 339 790 Eur 

sumai); 

4. 3.1.2.1 „Kraštovaizdžio apsauga/plėtra“ („Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas 

Varėnos r. savivaldybėje (I etapas)“ - 309 522 Eur sumai). 

Iš viso pagal 4 regiono plėtros plano priemones su įgyvendinančiąja institucija buvo 

pasirašytos 7 sutartys  dėl projektų finansavimo, 2 345 602 Eur sumai. 

 


