
  
 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

 

 

SPRENDIMAS 

 

DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠO TIKSLINIMO PAGAL 

PRIEMONĘ „PRAEITYJE UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ TVARKYMAS“ 

  

2015 m. spalio 5 d. Nr.51/6S-29 

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. Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos 

išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai įgyvendinimo priemonę VP3-1.4-AM-06-R „Praeityje 

užterštų teritorijų tvarkymas“ sąrašą Nr. 11 2007-2013 m. laikotarpiui, patvirtintą Alytaus regiono 

plėtros tarybos 2009 m. liepos 21 d.  sprendimu Nr. (10.18)-7R-3, patikslinant projekto „Lazdijų 

rajono savivaldybės apleistų pastatų ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas“ finansavimo 

šaltinių sumas - Bendra projekto vertė eurais vietoje „481 971,49“ įrašant „480 946,73“; ES fondų 

lėšų suma eurais vietoje „457 872,91“ įrašant „456 899,39“; Pareiškėjo ir partnerio lėšų suma eurais 

vietoje  „24 098,58“ įrašant „24 047,34“ (pridedama). 
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PATVIRTINTA 

Alytaus regiono plėtros tarybos  

2009 m. liepos 21 d.    

sprendimu Nr.(10.18)-7R-3  

(Patikslinta Alytaus regiono plėtros tarybos  

2015 m. spalio 5 d. sprendimu Nr.51/6S-29) 

 

Alytaus regiono projektų 2007-2013 metų laikotarpiui, finansuojamų pagal  2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto 

„Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir       gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai “ įgyvendinimo priemonę VP3-1.4-AM-06-R 

„Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“, sąrašas Nr. 11   

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 
Pareiškėjas 

Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini 

rezultatai) 

Preliminarūs projekto finansavimo šaltiniai 
Projekto 

terminai 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendinan

čiai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė, EUR 

ES fondų 

lėšų suma, 

EUR 

Pareiškėjo 

ir partnerio 

lėšų suma, 

EUR 

LR 

valsty

bės 

biudž

eto 

(bend

rojo 

finans

avimo

) lėšos 

EUR 

Kitų 

finans

avimo 

šaltini

ų lėšų 

suma, 

EUR 

Numato

mas 

projekto 

veiklų 

įgyvendi

nimo 

pradžia 

Prelimin

ari 

projekto 

veiklų 

įgyvendi

nimo 

trukmė, 

mėn. 

1 

 

 

 

Lazdijų 

rajono 

savivaldybės 

užterštų 

teritorijų 

tvarkymas 

 

 

 

Lazdijų  rajono 

savivaldybės 

administracija 

pateikta 

2009-03-04 

Projekto tikslas 
-sumažinti paviršinių  ir požeminių vandenų taršą iš 

teritorijų, užterštų aplinkai pavojingomis 

medžiagomis Lazdijų rajono savivaldybėje. 

Siektini rezultatai: 
-Užterštose teritorijose bus nugriautos 

nebenaudojamų sandėlių pastatų liekanos, iškastas ir 

išvežtas užterštas gruntas, o taip pat pašalinti 

pesticidų ir kitų cheminių medžiagų likučiai, taip 

nuo praeities taršos išvalant  0,5 ha bendro ploto 

teritorijos Lazdijų rajone. 

62 330,04 58 600,06 3 729,98 0,00 0,00 2009/06 4 2010.02.15 



2 

 

Buvusios 

katilinės 

Veisiejų g. 

17, 

Druskininkuo

se, naftos 

bazės 

teritorijos 

sutvarkymas 

 

Druskininkų 

savivaldybės 

administracija 

Pateikta 

2009-03-04 

Pagrindinis tikslas 
-išvalyti, sutvarkyti ir atkurti buvusios katilinės 

Veisiejų g. 17, Druskininkuose, naftos bazės 

teritorijos būklę. 

Siektini rezultatai: 
- Buvusios katilinės Veisiejų g. 17, Druskininkai, 

naftos bazės teritorijos išvalymas ir būklės 

atkūrimas – 1,5 ha. 

- Įgyvendintas projektas – 1. 

217 230,31 206 368,79 10 861,52 0,00 0,00 2009/05 8 2010.07.30 

3 

 

Praeities 

taršos 

likvidavimas 

Krokialaukio 

seniūnijoje 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

pateikta 

2009-07-01 

Projekto tikslas 
- sumažinti paviršinių ir požeminių vandenų taršą iš 

teritorijų, užterštų aplinkai pavojingomis 

medžiagomis Alytaus rajono Krokialaukio 

seniūnijoje. 

Siektini rezultatai: 
-Įgyvendinus projektą „Praeities taršos likvidavimas 

Krokialaukio seniūnijoje“ bus nugriautas 

nebenaudojamas sandėlio pastatas, iškastas ir 

išvežtas užterštas gruntas, o taip pat pašalinti 

pesticidų ir kitų cheminių medžiagų likučiai taip 

nuo praeities taršos išvalant 0,3 ha bendro ploto 

užterštos teritorijos Krokialaukio seniūnijoje, 

Alytaus rajone. 

135 077,50 114 815,87 20 261,63 0,00 0,00 2009/09 8 2009.09.10 

4 

 

 

Praeities 

taršos 

likvidavimas 

Nemunaičio 

seniūnijoje 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

pateikta 

2010-01-19 

Pagrindinis tikslas 

– sumažinti paviršinių ir požeminių vandenų taršą iš 

teritorijų, užterštų aplinkai pavojingomis 

medžiagomis Alytaus rajono Nemunaičio 

seniūnijoje. 

Siektini rezultatai: 

- bus nugriautas nebenaudojamas sandėlio pastatas; 

- iškastas ir išvežtas užterštas gruntas; 

- pašalinti taršos židinio likučiai taip nuo praeities 

taršos išvalant apie 0,3 ha bendro ploto užterštos 

teritorijos Nemunaičio seniūnijoje, Alytaus rajone. 

104 649,14 88 951,77 15 697,37 0,00 0,00 2010/04 2 2010.03.10 

5 

„Lazdijų 

rajono 

savivaldybės 

apleistų 

pastatų ir kitų 

aplinką 

žalojančių 

objektų 

likvidavimas

“ 

Lazdijų  rajono 

savivaldybės 

administracija 

Pateikta 

2011-12-30 

 

Pagrindinis tikslas 

- Gerinti aplinkos kokybę, tvarkant Lazdijų krašto 

įvaizdį. 

Siektini rezultatai: 

- Likviduoti apleisti ir aplinką žalojantys pastatai jų 

griuvėsiai Lazdijų rajono savivaldybėje - viso 17 

objektų. 

480 946,73 456 899,39 24 047,34 0,00 0,00 2012/01 21 2012.04.29 



Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininkas                                                      Vytautas Grigaravičius 
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6 

Bešeimininki

ų pastatų ir 

kitų aplinką 

žalojančių 

objektų 

likvidavimas 

Varėnos 

rajone 

Varėnos rajono 

savivaldybės 

administracija 

Pateikta 

2011-12-30 

Pagrindinis tikslas 

- Gerinti aplinkos kokybę – tvarkyti krašto įvaizdį ir 

saugoti požeminį vandenį nuo esamos ir 

potencialios taršos aplinkai pavojingomis 

medžiagomis.; 

Siektini rezultatai: 

- Likvidavus bešeimininkius pastatus ir kitus 

apleistus statinius, keliančius grėsmę žmonių 

saugumui ir sutvarkius jų teritoriją, pagražės 

kraštovaizdis, bus sudarytos palankios sąlygos 

ūkinei ir rekreacinei veiklai vykdyti. 

-Rezultato rodiklis-8317,0 kv. m. išvalytų teritorijų. 

-Produkto rodiklis-įgyvendintas vienas produktas, 

likviduoti 7 aplinką žalojantys objektai.. 

68 301,82 64 886,73 3 415,09 0,00 0,00 2012/09 24 2012.04.29 

7 

Apleistų 

pastatų 

likvidavimas 

Butrimonių 

seniūnijoje“ 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

Pateikta 

2011-12-30 

 

Pagrindinis tikslas 

-Pagerinti Butrimonių seniūnijos krašto įvaizdį 

likviduojant apleistus pastatus ir kitus aplinką 

žalojančius objektus 

Siektini rezultatai  

- įgyvendinti projektai - 1 vnt.; likviduoti aplinką 

žalojantys objektai - 3 vnt. 

65 152,78 61 895,13 3 257,65 0,00 0,00 2012/04 12 2012.04.29 

      Bendra suma 1 133 688,32 1 052.417,74 81 270,58 0,00 0,00 
   

 

 


