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ALYTAUS REGIONO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2011 METŲ IV KETVIRČIO APŽVALGA 

VIDINIAI VEIKSNIAI 

 

Eil. 

Nr. 

PRADĖTI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI 

Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos  Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami regionų planavimo būdu) 

 Plano priemonės numeris ir pavadinimas  Projekto pavadinimas Vykdytojas Projekto vertė / finansavimo 

šaltinis (-iai), Lt 

1. 3.1.2. Gerinti gyvenamosios ir viešosios bendro 

naudojimo aplinkos kokybę Priemonė.  

Socialinio ir specialaus būstų fondų plėtra 

„Socialinio būsto plėtra Lazdijų rajono 

savivaldybėje, II etapas“ 
Lazdijų rajono 

savivaldybė 
Projekto vertė  
1.075.613,00 

ES-914.271,00 
SB-161.342,00 

Planuojami rezultatai:  padidinti savivaldybės socialinio būsto fondą, t.y. įrengti apie 7 būstus, kurie bus nuomojami asmenims ir šeimoms turintiems teisę į 

savivaldybės socialinį būstą 
2. 2.2.1. Renovuoti, modernizuoti ir plėsti 

sveikatos, socialinių paslaugų ir paslaugų 

neįgaliesiems įstaigų infrastruktūrą  Priemonė.   

Regiono sveikatos ir socialinių paslaugų bei 

paslaugų neįgaliesiems įstaigų rekonstrukcija, 

renovacija ir plėtra bei materialinės bazės 

atnaujinimas 

„Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių 

paslaugų centro Socialinės globos namų 

gyventojų gerbūvio sutvarkymas.“ 

 

Lazdijų rajono 

savivaldybė 
Projekto vertė  
2.696.500,00 

ES-

2.292.025,00 
SB- 

404.475,00 

Planuojami rezultatai:   sutvarkyti Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro Socialinės globos namų gyventojų gerbūvį 
3. 2.3.2. Didinti valstybės ir savivaldybių 

biudžetinių įstaigų, įmonių darbuotojų 

gebėjimus.  Priemonė  Administracijos tarnautojų 

administracinių gebėjimų stiprinimas 

„Viešojo administravimo efektyvumo 

didinimas Lazdijų rajono savivaldybės 

administracijoje“ 

 

Lazdijų rajono 

savivaldybė 
Projekto vertė  
151.099,00 

ES-128.434,00 

SB-22.665,00   

Planuojami rezultatai:  Lazdijų rajono savivaldybės administracijos viešojo administravimo efektyvumo padidinimas 

4. 3.1.2. Gerinti gyvenamosios ir viešosios bendro 

naudojimo aplinkos kokybę. Priemonė.  

Regiono miestų, miestelių ir kaimų gatvių 

apšvietimo ir lietaus kanalizacijos infrastruktūros 

įrengimas ir modernizavimas 

„Lazdijų miesto kompleksinė 

infrastruktūros plėtra, II etapas“ 
Lazdijų rajono 

savivaldybė 
Projekto vertė  
1.994.195,17 

ES-

1.695.065,89 
VB-

149.564,64 
SB- 

149.564,64 
Planuojami rezultatai:  kompleksiškai sutvarkyti Lazdijų miesto viešąsias erdves, sukuriant patrauklią socialinę infrastruktūrą 
 

 

 



Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos  Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami valstybės planavimo arba 

konkurso būdu) 

Eil.Nr

. 
Plano priemonės numeris ir pavadinimas  Projekto pavadinimas Vykdytojas Projekto vertė / 

finansavimo šaltinis (-iai),Lt 

1. 2.2.1 „Renovuoti, modernizuoti ir plėsti 

sveikatos, socialinių paslaugų ir paslaugų 

neįgaliesiems įstaigų infrastruktūrą“. Priemonė 

„Specializuotų socialinės globos ir slaugos namų 

įsteigimas (Varėnos r. savivaldybėje)“ 

Varėnos rajono savivaldybės 

specializuotų socialinės globos ir slaugos 

namų seniems ir neįgaliems žmonėms 

steigimas 

Varėnos rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto vertė  
2.952.184,00  

ES-

2.509.356,00 

VB-

442.828,00  

Planuojami rezultatai: Įrengtas specializuotų socialinės globos ir slaugos namų stacionarių socialinių paslaugų teikimo padalinys. 
2.  Projektas 2    

Planuojami rezultatai: 
Valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (Valstybės investicijų programa, Privatizavimo fondas, savivaldybių biudžetų lėšos) 
1.  Projektas 1    

Planuojami rezultatai: 

      

Projektai, finansuojami pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programas 
Eil.Nr

. 
Plano priemonės numeris ir pavadinimas  Projekto pavadinimas Vykdytojas Projekto vertė / finansavimo 

šaltinis (-iai), Lt 
1. 3.1.2. Gerinti gyvenamosios ir viešosios bendro 

naudojimo aplinkos kokybę 
Priemonė „Regiono miestų, miestelių ir kaimų 

gatvių  apšvietimo ir lietaus kanalizacijos 

infrastruktūros įrengimas ir modernizavimas“ 

Klimato kaitos stabilizavimas – taupi 

energetika 
Druskininkų 

savivaldybės 

administracija 

Projekto vertė 

81998,57  
ES - 

737998,02   
SB-58500,79   
Baltarusių 

lėšos - 

23499,76. 
Planuojami rezultatai: Bus įrengti 300 LED šviestuvų Druskininkų gatvėse ir 100 LED šviestuvų Gardino gatvėse. Bus sukurta bendra energetikos strategija. 

Kiti projektai, kurie nepatenka į pirmiau įvardytas kategorijas 

Eil.Nr

. 
Plano priemonės numeris ir pavadinimas  Projekto pavadinimas Vykdytojas Projekto vertė / 

finansavimo šaltinis (-iai). 

Lt 

1. 1.3.1. Vystyti ir modernizuoti kaimo 

infrastruktūrą. Priemonė.  Bendruomenių veiklai 

skirtų patalpų, kultūros namų, daugiafunkcių 

centrų, laisvalaikio ir pramogų centrų steigimas ar 

pritaikymas bendruomenės poreikiams 

„Metelių Kristaus Atsimainymo parapijos 

patalpų sutvarkymas“ 

 

Lazdijų rajono 

savivaldybė 
Projekto vertė 

292.000,00 
ES - 

150.000,00 
SB-142.000,00 

Planuojami rezultatai: Šventežerio miestelio viešosios paskirties pastato ir prie jų esančios infrastruktūros sutvarkymas 
2. 1.3.1. Vystyti ir modernizuoti kaimo 

infrastruktūrą. Priemonė.  Inžinerinių tinklų, 

melioracijos sistemų renovavimas, apšvietimo 

„Lazdijų rajono Kučiūnų seniūnijos 

melioracijos statinių rekonstrukcija 
Lazdijų rajono 

savivaldybė 
Projekto vertė 

1.035.838,00 
ES - 

776.878,50 
SB-258.959,50 



tinklo modernizavimas ir plėtra seniūnijose 
Planuojami rezultatai:  rekonstruoti Lazdijų rajono Kučiūnų seniūnijos melioracijos statinius 
3. 2.4.2 „Didinti etnokultūros patrauklumą ir stiprinti 

kultūros potencialą“ priemonė „Amatų centro 

įkūrimas Dargužių kaime“ 

Amatų centro įkūrimas Dargužių kaime Varėnos rajono 

savivaldybės 

administracija 

Projekto vertė-

912.308,00  
ES-517.920,00  
VB-

317.658,00  
SB-76.730,00  

Planuojami rezultatai: įkurti  amatų centrą   Varėnos rajono Dargužių kaime 

 

 BAIGTI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI 

Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos  Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami regionų planavimo būdu) 

Eil.Nr

. 
Plano priemonės numeris ir pavadinimas  Projekto pavadinimas Vykdytojas Panaudotas finansavimas / 

finansavimo šaltinis (-iai),Lt 

1. 2.1.1. 2.1.1. Renovuoti, modernizuoti ir plėsti 

švietimo ir ugdymo paslaugų infrastruktūrą 

Priemonė. Švietimo ir ugdymo įstaigų 

modernizavimas ir jų infrastruktūros plėtra 

Alytaus lopšelio darželio 

"Volungėlė" patalpų ir įrangos 

atnaujinimas 

 

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracija 

 

Panaudotas 

finansavimas  
645.655,68 

ES-548.807,33 
SB-96.848,35 

 

Rezultatai: Atnaujintos vidaus patalpos, įsigyti nauji baldai. virtuvinė, buitinė įranga, įrengtas metodinis kabinetas su kompiuterine įranga, 
2. 2.2.1. Renovuoti, modernizuoti ir plėsti 

sveikatos, socialinių paslaugų ir paslaugų 

neįgaliesiems įstaigų infrastruktūrą  Priemonė.  

Regiono sveikatos ir socialinių paslaugų bei 

paslaugų neįgaliesiems įstaigų rekonstrukcija, 

renovacija ir plėtra bei materialinės bazės 

atnaujinimas 

Socialinių paslaugų centro  įsteigimas 

Alytuje 
Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracija 

Panaudotas 

finansavimas  
1.790.112,10 

 

ES- 
1.521.595,29 
SB-268.516,82 

 

Rezultatai: Įsteigtas socialinių paslaugų centras, įsigyti baldai, kompiuterinė technika. 
3. 2.2.2. Didinti teikiamų sveikatos, socialinių 

paslaugų ir paslaugų neįgaliesiems kokybę.  
Priemonė.   Informavimo ir konsultavimo 

pedagoginiais, psichinės ir bendrosios sveikatos 

klausimais sistemos sukūrimas 

Visuomenės sveikatos biuro paslaugų 

infrastruktūros Lazdijuose plėtra 
Lazdijų rajono 

savivaldybė 
Panaudotas 

finansavimas  
676.470,59 

ES-575.00,00     

VB-

101.470,59 

 

Rezultatai: Modernizuotas Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, įsigyta transporto priemonė, skirta visuomenės sveikatos priežiūros paslaugoms 

teikti. 

4. 2.3.2 „Didinti valstybės ir savivaldybių 

biudžetinių įstaigų, įmonių darbuotojų 

gebėjimus“. Priemonė „Administracijos 

tarnautojų ir Tarybos narių administracinių 

gebėjimų stiprinimas“ 

Varėnos rajono savivaldybės 

administracijos darbuotojų anglų kalbos ir 

kompiuterinio raštingumo mokymai 

Varėnos rajono 

savivaldybės 

administracija 

Panaudotas 

finansavimas 

110.932,74  

ES-94.151,48 

SB-16.781,26  

Rezultatai:  Anglų kalbos mokymus sėkmingai baigė 5, kompiuterinio raštingumo – 24 Administracijos darbuotojai. 

 

5. 3.1.1. Plėtoti susisiekimo infrastruktūrą. „Lazdijų rajono savivaldybės transporto Lazdijų rajono Panaudotas ES-



Priemonė.  Regiono miestų, miestelių ir kaimų 

gatvių rekonstrukcija, naujų gatvių tiesimas, 

sankryžų modernizavimas   

infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ savivaldybė finansavimas 
4.976.807,06 

4.230.286,00 
VB- 

522.565,20 
SB-223.956,06 

Rezultatai:  rekonstruota ir modernizuota:- 1440 m. Lazdijų miesto Sodų gatvės;-690 m. Lazdijų miesto Šilo gatvės- 2460 m vietinės reikšmės kelio Nr.8-3 Meteliai – 

Buckūnai- 802 m. kelio Nr. 2-6 Oleandrai – Ramanavas – Saltininkai 

6. 3.1.2. Gerinti gyvenamosios ir viešosios bendro 

naudojimo aplinkos kokybę Priemonė.  

Socialinio ir specialaus būstų fondų plėtra 

„Socialinio būsto plėtra Lazdijų rajono 

savivaldybėje“ 
Lazdijų rajono 

savivaldybė 
Panaudotas 

finansavimas 
1.434.148,24 

ES-

1.219.026,00 
SB-215.122,24 

 

7. 3.2.1. Didinti energijos vartojimo efektyvumą 

viešojo sektoriaus pastatuose ir daugiabučiuose 

gyvenamuosiuose namuose   Priemonė. Viešojo 

sektoriaus pastatų energetinio ūkio 

modernizavimas ir šildymo sistemų tvarkymas 

Alytaus Putinų vidurinės mokyklos  

renovavimas 
Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracija 

Panaudotas 

finansavimas  
828.921,37 

ES-704.583,16 
SB-124.338,21 

 

Rezultatai: Apšiltintas mokyklos fasadas ir dalis stogo 
8. 3.3.1. Gerinti vandens telkinių būklę ir išvalyti 

užterštas teritorijas Priemonė.  Didžiosios 

Dailidės ežero išvalymas 

Didžiosios Dailidės, užterštos sunkiaisiais 

metalais, išvalymas ir sutvarkymas (III 

etapas) 

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracija 

Panaudotas 

finansavimas  
1.461.214,56 

ES-

1.217.191,73 
SB-244.022,83 

Rezultatai: Išvalytas vandens telkinys. 
9. 3.3.1. Gerinti vandens telkinių būklę ir išvalyti 

užterštas teritorijas Priemonė.  Užterštų 

teritorijų tvarkymas ir praeities taršos 

likvidavimas 

„Lazdijų rajono savivaldybės užterštų 

teritorijų tvarkymas“ 
Lazdijų rajono 

savivaldybė 
Panaudotas 

finansavimas  
337.252,47 

ES-286.663,71 

SB-50.588,76 

Rezultatai: Būdviečio pesticidų sandėlio sutvarkymas 

10. 3.4.1. Rengti bendruosius, specialiuosius ir 

detaliuosius planavimo dokumentus ir kaupti 

duomenis. Priemonė.  Regiono savivaldybių 

strateginių plėtros planų atnaujinimas 

„Lazdijų rajono savivaldybės strateginio 

plėtros plano parengimas“ 
Lazdijų rajono 

savivaldybė 
Panaudotas 

finansavimas  
100.288,00 

ES-85.244,80 
SB-15.043,20 

Rezultatai: parengtas Lazdijų rajono savivaldybės 2011-2020 metų strateginis veiklos planas 
11. 3.4.1. Rengti bendruosius, specialiuosius ir 

detaliuosius planavimo dokumentus ir kaupti 

duomenis. Priemonė.  Regiono savivaldybių 

teritorijų ir jų dalių (miestų ir miestelių) 

išvystymo specialiųjų ir detaliųjų planų 

parengimas 

„Lazdijų rajono savivaldybės detaliųjų 

planų parengimas“ 
Lazdijų rajono 

savivaldybė 
Panaudotas 

finansavimas  
417.509,00 

ES-354.882,00 
SB-62.627,00 

Rezultatai: parengtas Lazdijų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas, Lazdijų rajono savivaldybės 24 

detalieji planai 
 

 



Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos  Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami valstybės planavimo arba 

konkurso būdu) 

Eil.Nr

. 
Plano priemonės numeris ir pavadinimas  Projekto pavadinimas Vykdytojas Panaudotas finansavimas / 

finansavimo šaltinis (-iai), Lt 

1. 2.1.1. Švietimo ir ugdymo įstaigų 

modernizavimas ir jų infrastruktūros plėtra 
Alytaus rajono Butrimonių gimnazijos 

pastato Alytaus  r., Butrimonių mstl., 

Draugystės g. 1, rekonstravimas 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

Butrimonių gimnazija 

Panaudotas 

finansavimas 

3.636.811,79 

Lt 

SB-680.000,00  
ES -

2.726.811,79 

ŠMM -

230.000,00  
Rezultatai: po rekonstrukcijos apšiltintas gimnazijos stogas, pakeista dalis langų, lauko durų, iš išorės apšiltintos pastato sienos bei apšiltintos pirmo aukšto grindys 

ant grunto. Modernizuotos pastato šildymo ir vėdinimo sistemos, įrengiant rekuperacinę (šilumogrąžinę) vėdinimo sistemą, modernizuotos karšto vandens tiekimo ir 

apšvietimo sistemos 

2. 3.1.2 Regiono miestų, miestelių ir kaimų 

viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas 

visuomenės poreikiams 

3KA-KA-10-1-003513-PR001 „Viešosios 

infrastruktūros sutvarkymas Alovės 

kaime“ 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

Panaudotas 

finansavimas 

332.305,00  
 

SB 
56.902,00   
ES ir VB -

275.403,00   

Rezultatai: atlikta šaligatvių rekonstrukcija: Alovėlės g. 100 metrų, Mokyklos g. 180 metrų ir Kalno g.  940 metrų. 

3. 3.3.1. Melioracijos griovių ir jų statinių 

rekonstrukcija (Peršėkės upelio baseino) 
Alytaus rajono Peršėkės upelio baseino 

žemupio dalies melioracijos statinių 

rekonstrukcija 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

Panaudotas 

finansavimas 

1.506.050,70 
  

 

SB -

114.965,70  
ES ir VB -

1.391.085,00  

Rezultatai: 
4. 1.2.1. Plėtoti viešąją turizmo infrastruktūrą ir 

rekreacines teritorijas“ 
Priemonė „Viešosios turizmo infrastruktūros 

plėtra ir pritaikymas turizmo ir poilsio reikmėms“ 

Vijūnėlės parko atnaujinimas Druskininkų 

savivaldybės 

administracija 

Panaudotas 

finansavimas 

2.367.725,13  

ES -

1.397.736,96 

SB -

969.988,17  
Rezultatai: Atnaujintas 276778 kv.m. Vijūnėlės parkas, įrengti 4482,4 m dviračių takai, įrengta 10 lieptų, 1 sanitarinis konteineris, kuriame įrengti vieši tualetai, 2 

dušai, 1 vasaros kavinės aikštelė, 1 gelbėjimo posto aikštelė. 
5. 2.1.1. Renovuoti, modernizuoti ir plėsti 

švietimo ir ugdymo paslaugų infrastruktūrą“ 
Priemonė „Ikimokyklinio ugdymo paslaugas 

teikiančių įstaigų modernizavimas ir jų 

infrastruktūros plėtra“ 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų 

modernizavimas Druskininkų 

savivaldybėje (l-d. Liepaitė ir Bitutė) 

Druskininkų 

savivaldybės 

administracija 

Panaudotas 

finansavimas 

892.025,41  

 ES –

724.633,20 SB 

-167.392,21 

 

Rezultatai: Atnaujinti 2 lopšeliai - darželiai. Vietų sk. 250. 
 

 

 

 



 

Valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (Valstybės investicijų programa, Privatizavimo fondas, savivaldybių biudžetų lėšos) 

Eil.Nr. Plano priemonės numeris ir pavadinimas  Projekto pavadinimas Vykdytojas Panaudotas finansavimas / 

finansavimo šaltinis (-iai) 

1. 2.4.2. Didinti etnokultūros patrauklumą ir 

stiprinti kultūros potencialą.  Priemonė.  Įvairių 

patalpų rekonstrukcija ir pritaikymas kultūrinei, meno 

ir tradicinių amatų veiklai.  

„Viešosios įstaigos Lazdijų kultūros centro 

pastato Lazdijuose, Vilniaus g.6, kapitalinis 

remontas ir materialinės bazės atnaujinimas“ 

 

Lazdijų rajono 

savivaldybė 
Panaudotas 

finansavimas 
200.000,00 

VB –200.000,00 

 

Rezultatai: Pastato perdengimas apšiltintas 20cm. storio mineralinės vatos plokštėmis (140 m3
)
; Įrengtas šilumos punktas. 

 

Projektai, finansuojami pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programas 

Eil.Nr. Plano priemonės numeris ir pavadinimas  Projekto pavadinimas Vykdytojas Panaudotas finansavimas / 

finansavimo šaltinis (-iai),Lt 

1. 1.1.1. Sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai. 

Priemonė. Verslo plėtros, verslumo skatinimo regione 

priemonių įgyvendinimas 

„Verslumo skatinimas Lenkijos – Lietuvos 

pasienyje“ (Nr. LT-PL/077)“ 

Lazdijų rajono 

savivaldybė 
Panaudotas 

finansavimas 
1.375.374,12 

ES-1.169.067,94 

SB-58.826,91 

Partnerio-

147.479,27 

 

2. 1.2.1.  Plėtoti viešąją turizmo infrastruktūrą ir 

rekreacines teritorijas.  Priemonė. Viešosios 

turizmo infrastruktūros plėtra ir pritaikymas 

turizmo ir poilsio reikmėms 

LT-PL/081 „Kultūrinės industrijos – 

Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų 

darnaus vystymosi galimybės“ 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

Panaudotas 

finansavimas 
1.351.938,94  

 

ES- 

1.149.148,10  
SB-202.790,84  

Rezultatai: viešosios infrastruktūros prie Giluičio ežero įrengimas, taip pat bendradarbiaujant su partneriais buvo parengta bendra brošiūra, skirta viešinti 

organizuojamus plenerus, kultūrinių ir kūrybinių industrijų strategija, žemėlapis, informacinė brošiūra, suorganizuoti penki plenerai 

2. 1.2.1.  Plėtoti viešąją turizmo infrastruktūrą ir 

rekreacines teritorijas. Priemonė. Sporto ir 

aktyvaus laisvalaikio objektų infrastruktūros 

plėtra 

LT-PL/047 „Pasienio jaunimo 

bendradarbiavimas“ 
Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

Panaudotas 

finansavimas 
506.432,55  

 

ES-430.467,67 
SB-75.964,88  

Rezultatai: prie Simno gimnazijos įrengti bėgimo takai, krepšinio ir tinklinio aikštelės, šiuoliaduobė, suoliukai ir gimnastikos skersiniai, taip pat buvo suorganizuotos 

projekto partnerių jaunimo sporto varžybos, stovykla Simne 
3. 1.2.2. Kurti vieningą turizmo informacinę 

infrastruktūrą ir bendrus maršrutus. 

Priemonė.  Bendrų turizmo rinkodaros planų ir 

studijų, teritorijų detaliųjų planų rengimas, 

vykdomų bei planuojamų priemonių efektyvumo 

vertinimas, informacijos sklaida 

„Lietuvos ežeryno vandens trasos“ 

 

Lazdijų rajono 

savivaldybė 
Panaudotas 

finansavimas 
145.534,35 

 

ES-123.704,16 

SB-21.830,19 

Rezultatai: parengta ir išleista 1200 vnt Maršrutų žemėlapių su vadovu lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis. Parengta ir išleista 2000 vnt. reklaminių bukletų su informacija apie 

geografinę padėtį, lankytinas vietas, kultūrinį gyvenimą. Organizuota tarptautinė šventė "Pasienio fiesta" 

4. 1.2.3. Formuoti Alytaus, kaip savito ir 

patrauklaus regiono, įvaizdį. Priemonė  

„Kultūrinės industrijos –Lietuvos ir Lenkijos 

pasienio regionų darnaus vystymosi 

Lazdijų rajono 

savivaldybė 
Panaudotas 

finansavimas 

ES- 

4.112.024,67 



 

IŠORINIAI VEIKSNIAI 

IŠORINIAI VEIKSNIAI (faktai, įvykiai*) Pobūdis (galimybė / 

grėsmė) 

Pasiūlymai dėl grėsmės 

sumažinimo ar galimybės 

išnaudojimo (prireikus – 

pasiūlymas regiono plėtros tarybai 

pradėti plano keitimą) 
Banko SNORAS bankrotas Alytaus apskrities 

savivaldybės buvo gavę 

paskolas bendrajam 

finansavimui su ES parama 

įgyvendinamiems projektams, 

laikė savivaldybės lėšas.   

Supaprastinti sutarčių su 

administruojančiomis agentūromis 

perrašymą.  

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 2011 m. spalio 17 d. išsiuntė pasiūlymą teikti Galimybė pateikti projektą   

Kultūrinio savitumo puoselėjimas ir sklaida 

formuojant regiono įvaizdį 

galimybės“ 4.837.676.13 SB-380.425,77 

Rezultatai: parengta techninė dokumentacija Lazdijų miesto parko rekonstrukcijai, Lazdijų krašto etninės veiklos centro statybai, M.Gustaičio memorialinio muziejaus rekonstrukcija 

 

Kiti projektai, kurie nepatenka į pirmiau įvardytas kategorijas 

Eil.Nr

. 
Plano priemonės numeris ir pavadinimas  Projekto pavadinimas Vykdytojas Panaudotas finansavimas / 

finansavimo šaltinis (-iai),Lt 

1. 1.3.1. Vystyti ir modernizuoti kaimo 

infrastruktūrą“ 

Priemonė „Inžinerinių tinklų, melioracijos sistemų 

renovavimas, apšvietimo tinklo modernizavimas ir 

plėtra seniūnijose“ 

Druskininkų savivaldybės kaimiškųjų 

vietovių apšvietimo įrengimas. II etapas 
Druskininkų savivaldybės 

administracija 
Panaudotas 

finansavimas 
542230,00  

Europos žemės 

ūkio fondas - 

278542,80; 

VB-92847,50; 

PVM 

kompensacija-

77992,00; 

SB - 92848,00. 
Rezultatai:  Įrengtos 4 apšvietimo linijos (9 gatvėse ir 1 sodų bendrijoje) 
2. 2.1.1. Renovuoti, modernizuoti ir plėsti švietimo ir 

ugdymo paslaugų infrastruktūrą“ 

Priemonė „Mokyklų stadionų bei sporto aikštynų 

renovacija“ 

Visuotinis sporto virusas Druskininkuose Druskininkų savivaldybės 

administracija 
Panaudotas 

finansavimas  
1782666,92  

EEE finansinis 

mechanizmas - 

1509386,94 , 

VB–177.489,26;  

SB-88.782,97 

lėšos. 

Netinkamos 

išlaidos  SB lėšų  

- 7.007,75. 
Rezultatai:  Įrengtos ir renovuotos 6 sporto aikštelės, 3568 kv.m., 2 mokyklų bėgimo takai, 2738 kv.m. ir šuoliaduobės, įrengti lauko treniruokliai ir kt. sportinė įranga, 96 vnt. 



paraiškas ES struktūrinei paramai gauti Druskininkų savivaldybės administracijai pagal 

priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ 
„Nestacionarių socialinių 

paslaugų infrastruktūros 

gerinimas Druskininkų 

savivaldybėje. II etapas“ 
2011 m. spalio 3 d. Vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-734 priemonės 

„Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ finansavimo 

sąlygų aprašo pakeitimas 

  

2011 m. spalio 19 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-639 

patvirtinta Regionų kultūros plėtros 2012–2020 metų programa.  
Galimybė - sudarytos sąlygos 

kultūros prieinamumui ir 

sklaidai, didinant regionų 

patrauklumą vietos 

bendruomenėms, 

investuotojams, turizmui. 
Grėsmės – Programą 

koordinuoja Kultūros 

ministerija ir  daugumą 

priemonių įgyvendina 

Kultūros ministerija. Neaišku 

kaip bus paskirstos lėšos 

regionams, nes vertinimo 

kriterijuose to nenumatyta. 

Nustatyti kriterijus kiek 

skiriama lėšų konkrečiam regionui. 

2011 m. spalio 19 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-

772 patvirtinta 2012–2014 metų melioracijos programa.  
Galimybė planuoti 2012-2014 

m. savivaldybių lėšas 

melioracijos darbams, nes 

programa nustato ir lėšas 

kiekvienai savivaldybei 

atskirai. 

 

2011 m. lapkričio 5 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-

848 pakeistas priemonės „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“ projektų finansavimo 

sąlygų aprašas 

Galimybė vykdyti daugiau 

veiklų pagal šią priemonę. 
 

2011 m. lapkričio 29 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu 

Nr. 1V-865 pakeistas priemonės „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai 

kaimo vietovėse sudarymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas 

Galimybė kompleksiškai ir  

lanksčiau įgyvendinti 

priemonės projektus 

 

2011 m. lapkričio 29 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu 

Nr. Nr. 1V-864 pakeistas priemonės „Probleminių teritorijų plėtra“ projektų finansavimo 

sąlygų aprašas 

Galimybė lanksčiau 

įgyvendinti priemonės 

projektus. 

 

2011 m. lapkričio 29 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu 

Nr. 1V-863 pakeistas priemonės „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ projektų 

finansavimo sąlygų aprašas 

Galimybė lanksčiau 

įgyvendinti priemonės 

projektus. 

 

 



* Paskelbti paramą administruojančių institucijų kvietimai teikti projektų paraiškas; naujos (pakeistos) patvirtintos veiksmų programų priemonės; patvirtintos 

valstybinės programos ar jų lėšų sąmatos, uždaroma ar bankrutuoja stambi regione veikusi įmonė; kitos išorinės galimybės, taip pat kliūtys ar grėsmės, dėl 

kurių plano uždaviniai ar priemonės gali būti neįgyvendintos. 

STATISTINIAI RODIKLIAI 

 Reikšmė Palyginti su 

šalies 

vidurkiu 

(proc.) 

Pokytis, 

lyginant su 

praėjusiu 

ketvirčiu, 

Lt 

Pokytis, lyginant 

su atitinkamu 

praėjusių metų 

laikotarpiu, Lt 

Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis 2011 metų IV 

ketvirčio* pabaigoje 

13% 126.21% -0.33% -3,5% 

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2011 metų IV ketvirtį, Lt*(iki 

2012 sausio 15 d. Statistikos departamentas pateikia tik 2011 m. III ketv. 

duomenis) 

1833.4 86,64% +24.5 +11.1 

Kiti esminiai socialiniai ekonominiai rodikliai ir jų pokyčiai per praėjusį ketvirtį 

(plane numatyti rezultato vertinimo kriterijai, jei jiems apskaičiuoti reikalingi 

statistiniai duomenys, skelbiami kas ketvirtį ar dažniau)* 

    

     

* Pateikiami paskutiniai paskelbti statistiniai rodikliai. 

________________________________ 

 


