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SPRENDIMAS 
 

DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠO PAGAL PRIEMONĘ „REGIONINĖS 

PLĖTROS TOBULINIMAS, REGIONŲ PLĖTROS PLANAI IR SAVIVALDYBIŲ 

(ILGALAIKIAI / TRUMPALAIKIAI) STRATEGINIAI PLĖTROS PLANAI“ 

TIKSLINIMO 
 

2015 m. spalio 5 d. Nr.51/6S-28 
Alytus 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 

352 (Žin., 2008, Nr.48-1778; 2009, Nr. 22-853; 2010, Nr. 69-3446, 2011, Nr. 105-4943, 2013, Nr. 

121-6140, Nr. 179, 2015-02-18, paskelbta TAR 2015-02-24) patvirtinto Europos Sąjungos fondų ir 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos 

aprašo 9 punktu bei siekdama užtikrinti efektyvų Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimą,  

 

Alytaus regiono plėtros taryba  n u s p r e n d ž i a: 

 

Tikslinti Alytaus regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių 

plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo 

administravimo efektyvumo didinimas “ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės 

plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai 

plėtros planai“, sąrašą Nr. 12 2011-2013 metų laikotarpiui patvirtintą Alytaus regiono plėtros 

tarybos 2011 m. liepos 15 d. sprendimu Nr.51/6S-20, patikslinant projekto „Alytaus miesto plėtros 

iki 2020 metų strateginio plano parengimas“ finansavimo šaltinių sumas - Bendra projekto vertė 

eurais vietoje „43 778,80“ įrašant „25 547,02“, ES fondų lėšų suma eurais vietoje „37 211,98“ 

įrašant „21 714,97“, Pareiškėjo ir partnerio lėšų suma eurais vietoje „6 566,82“ įrašant „3 832,052“ 

(pridedama). 
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PATVIRTINTA 

Alytaus regiono plėtros tarybos 

2011 m. liepos 15 d. sprendimu Nr.51/6S-20 

(Patikslinta Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. 

spalio 5 d. sprendimu Nr.51/6S-28) 

Alytaus regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių 

gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas “ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, 

regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“, sąrašas Nr. 12 2011-2013 metų laikotarpiui 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 
Pareiškėjas 

Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, 

siektini rezultatai) 

Projekto pavadinimas 
Projekto 

terminai 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendin

ančiai 

institucija

i terminas 

Bendra 

projekto 

vertė, EUR 

ES fondų 

lėšų suma, 

EUR 

Pareiškėjo 

ir partnerio 

lėšų suma, 

EUR 

LR 

valstybė

s 

biudžet

o 

(bendro

jo 

finansa

vimo) 

lėšos, 

EUR 

Kitų 

finansa

vimo 

šaltinių 

lėšų 

suma, 

EUR 

Numatom

a 

projekto 

veiklų 

įgyvendin

imo 

pradžia 

Preli

minar

i 

proje

kto 

veiklų 

įgyve

ndini

mo 

trukm

ė, 

mėn. 

1 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

2013-2020 m. 

strateginės 

plėtros plano 

parengimas 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

2011-05-30 

Pagrindinis tikslas – 

-užtikrinti efektyvų, racionalų ir skaidrų  Alytaus 

rajono savivaldybės funkcijų vykdymą, tobulinti 

strateginio veiklos planavimo procesą, leidžiantį 

pagerinti Savivaldybės veiklos planavimą  ir 

geriau kontroliuoti jos vykdymą savivaldybėje 
Siektini rezultatai- 

-parengtas Alytaus rajono savivaldybės 2013-

2020 m. strateginės plėtros planas 1 vnt.; parengti 

2 straipsniai, siekiant informuoti rajono 

bendruomenę apie rengiamą planą; taip pat 

informacija apie plano rengimo eigą pateikta 2 

kartus internetinėje svetainėje 

10.727,26 9.118,18 1.609,08 0,00 0,00 2011/11 4 2011/10/07 

2 

Alytaus miesto 

plėtros iki 2020 

metų strateginio 

plano 

parengimas 

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracija 

2011-06-30 

Pagrindinis tikslas – 

pagerinti Alytaus miesto savivaldybės plėtros 

planavimą, kad kryptingai ir efektyviai būtų 

naudojami turimi ištekliai. 

Siektini rezultatai- 
-  Atlikta Alytaus miesto transporto sektoriaus 

studija ir ekonominės - socialinės būklės analizė, 

identifikuoti ir suformuluoti miesto savivaldybės 

strateginiai tikslai. 

- Parengtas Alytaus miesto plėtros iki 2020 metų 

strateginio plano dokumentas.  

25.547,02 21.714,97 3.832,05 0,00 0,00 2013/05 18 2013/04/01 



- Atlikta eismo saugumo sureguliavimui 

reikalingų priemonių įdiegimo Alytaus mieste 

galimybių studija. 

3 

Alytaus regiono 

plėtros 2010 – 

2020 metų plano 

atnaujinimas 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

pateikta 

2011-12-30 

Pagrindinis tikslas –  

- užtikrinti efektyvų, racionalų ir skaidrų Alytaus 

regiono savivaldybių funkcijų vykdymą, 

tobulinant Alytaus regiono plėtros planavimo 

procesą, leidžiantį pagerinti savivaldybių veiklos 

planavimą  ir geriau kontroliuoti jų vykdymą,  

Siektini rezultatai- 

- atnaujintas Alytaus regiono 2010-2020 metų 

plėtros planas, 1 vnt.; parengti 2 straipsniai, 

siekiant informuoti regiono bendruomenę apie 

atnaujinamą planą; taip pat informacija apie 

plano rengimo eigą pateikta 2 kartus regiono 

savivaldybių internetinėse svetainėse. 

38.483,45 32.710,93 5.772,52 0,00 0,0 2012/07 14 2012/07/30 

4 

Lazdijų rajono 

savivaldybės 

2013-2015 metų 

strateginio 

veiklos plano 

parengimas 

Lazdijų 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

pateikta 

2011-12-30 

Pagrindinis tikslas –  

formuoti palankų Lazdijų rajono savivaldybės 

įvaizdį, siekiant darnaus vystymosi ir didesnio 

viešojo administravimo efektyvumo. 

Siektini rezultatai- 

- parengtas Lazdijų rajono savivaldybės 2013-

2015 metų strateginis veiklos planas. 

 

21.462,91 18.243,47 3.219,44 0,00 0,00 2012/03 12 2012/03/30 

5 

Druskininkų 

savivaldybės 

plėtros 2014 – 

2020 m. 

strateginio plano 

parengimas 

Druskininkų 

savivaldybės 

administracija 

pateikta 

2011-12-30 

Pagrindinis tikslas –  

Gerinti Druskininkų savivaldybės plėtros 

planavimą, siekiant didinti teritorinę socialinę 

sanglaudą. 

Siektini rezultatai- 

1. Atliktas Druskininkų savivaldybės plėtros 

2004 – 2013 m. strateginio plano ir strateginių 

veiklos planų įgyvendinimo įvertinimas ir 

pateiktos išvados. 

2. Parengtas Druskininkų savivaldybės plėtros 

2014 – 2020 m. strateginis planas. 

24.530,82 20.851,20 3.679,62 0,00 0,00 2012/09 16 2012/06/29 

6. 

„Alytaus rajono 

savivaldybės 

2015-2017 m. 

trumpalaikio 

strateginės 

plėtros plano 

parengimas“  

Gauta 2013-04-

13  

 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

pateikta 

2009-02-02 

Projekto tikslas – 

užtikrinti efektyvų, racionalų ir skaidrų  Alytaus 

rajono savivaldybės funkcijų vykdymą, tobulinti 

strateginio veiklos planavimo procesą, leidžiantį 

pagerinti Savivaldybės veiklos planavimą  ir 

geriau kontroliuoti jos vykdymą savivaldybėje. 

Šio tikslo bus siekiama parengiant trumpalaikį 

strateginės plėtros planą, pasinaudojant esamų 

sektorinių studijų, strategijų ir strateginių planų 

vykdymo rezultatais.  

Siektini rezultatai-  

15.935,28 13.544,99 2.390,29 0,00 0,00 2013/11 14 2013/07/31 



 

 

Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininkas          Vytautas Grigaravičius 

                   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė:  

Vidas Raštikis,  

2015-10-05 

 

Siekiant įgyvendinti pagrindinį projekto 

tikslą, visas projektas bus suskaidytas į šiuos 

etapus:  

 Išanalizuoti rajono ekonominę ir 

socialinę situaciją, sukuriant  detalius pagal 

investicinius objektus 11 seniūnijų pritrauktų 

2007-2013 m. finansinės paramos laikotarpio 

žemėlapius bei tuose žemėlapiuose numatyti 

seniūnijų plėtros galimybes pagal 2014-2020 

m. numatomas priemones, aiškiai įvardijant 

kiekvienos seniūnijos investicijų plėtros 

viziją; 

 Parengti bendrą rajono priemonių planą 

trims metams su preliminariais finansavimo 

šaltiniais, planuojamas priemones išdėstant 

visam rajonui ir atskirai pagal seniūnijas 

bendrame žemėlapyje. 

 Išleisti trumpalaikį planą pristatantį 

leidinį su rajono investicijų žemėlapiu, 

išleisti 11 seniūnijų pritrauktų investicijų ir 

planuojamų investicijų žemėlapius. 

      Bendra suma 136.686,74 116.183,74 20.503,00 0,00 0,00    


