
 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

 
SPRENDIMAS 

 
DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠO PAGAL PRIEMONĘ „INVESTICIJOS Į 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGAS“ TIKSLINIMO 
 

2015 m. spalio 5 d. Nr.51/6S-31 

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 2 prioriteto  „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir 

socialinė infrastruktūra“ įgyvendinimo priemonę VP3-2.2-ŠMM-06-R „Investicijos į ikimokyklinio 

ugdymo įstaigas“ sąrašą Nr. 11 2007-2013 metų laikotarpiui  patvirtintą 2009 m. rugsėjo 14 d 

Alytaus regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. (10.18)-8R-2, patikslinant: 

1. Alytaus miesto savivaldybės projekto  „Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ patalpų ir 

įrangos atnaujinimas“ - Bendra projekto vertė eurais  vietoje „186 994,80“ įrašant „186 102,87“; ES 

fondų lėšų suma eurais vietoje „158 945,58“ įrašant „158 187,44“; pareiškėjo ir partnerio lėšų suma 

eurais vietoje „28 049,22“ įrašant „27 915,43“ ; 

2. Alytaus miesto savivaldybės projekto  „Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ patalpų ir 

įrangos atnaujinimas“  - Bendra projekto vertė eurais  vietoje „203 312,97“ įrašant „202 812,22“; 

ES fondų lėšų suma eurais vietoje „172 816,02“ įrašant „172 390,39“; pareiškėjo ir partnerio lėšų 

suma eurais vietoje „30 496,95“ įrašant „30 421,83“ ; 

3. Alytaus miesto savivaldybės projekto  „Alytaus lopšelio-darželio „Putinėlis“ patalpų ir 

įrangos atnaujinimas“  - Bendra projekto vertė eurais  vietoje „206 567,71“ įrašant „206 158,25“; 

ES fondų lėšų suma eurais vietoje „175 582,56“ įrašant „175 234,51“; pareiškėjo ir partnerio lėšų 

suma eurais vietoje „30 985,15“ įrašant „30 923,74“ (pridedama). 
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PATVIRTINTA 

Alytaus regiono plėtros tarybos 

2009 m. rugsėjo  14 d.   

sprendimu Nr.(10.18)-8R-2 

(Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. 

spalio 5 d. sprendimu Nr. 51/6S-31 atlikta 

redakcija) 

Alytaus regiono projektų, finansuojamų  pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto  „Viešųjų paslaugų kokybė ir 

prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ įgyvendinimo priemonę VP3-2.2-ŠMM-06-R „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“ 

sąrašas Nr. 11 2007-2013 metų laikotarpiui 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Pareiškėjas, 

pateikimo 

data 

Projekto aprašymas (pagrindinis 

tikslas, siektini rezultatai) 

Preliminarūs projekto finansavimo šaltiniai Projekto terminai 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendin

ančiai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė, EUR 

ES fondų lėšų 

suma, EUR 

Pareiškėjo ir 

partnerio lėšų 

suma, EUR 

LR 

valstybė

s 

biudžeto 

(bendroj

o 

finansav

imo) 

lėšos, 

EUR 

Kitų 

finansavimo 

šaltinių lėšų 

suma, EUR 

Numatomas 

projekto 

veiklų 

įgyvendinim

o pradžia 

Preli

mina

ri 

proje

kto 

veikl

ų 

įgyve

ndini

mo 

truk

mė, 

mėn. 

1 

Butrimonių 

vaikų darželio 

infrastruktūros 

atnaujinimas 

Alytaus raj. 

savivaldybės 

administracija 

 2009-07-20 

Projekto tikslas 

-atnaujinti ikimokyklinio ugdymo 

programas teikiančios ikimokyklinio 

ugdymo įstaigos – Butrimonių darželio 

- patalpas ir įrangą. 

Siektini rezultatai: 

- Atlikti patalpų remontą - 486,9 m²; 

- Įrengti ikimokyklinio ugdymo 

įstaigos patalpą, skirtą metodinei 

veiklai -34 m²; 

- Aprūpinti įranga: 2 stacionarieji 

kompiuteriai su internetine prieiga, 1 

nešiojamas kompiuteris, 1 

multifunkcinis aparatas (spausdintuvas, 

skeneris, kopijavimo aparatas), 1 

multimedija, 1 interaktyvi lenta, 1 

videokamera bei baldai: 1 mobilusis 

67.810,14 57.638,62 10.171,52 0,00 0,00 2010.02 3 2010.01.11 



10–12 vietų posėdžių stalas, 1 

komplektas minkštų baldų, 18 

komplektų vidaus ugdomosios aplinkos 

baldų; 

- Įgyvendintas 1 projektas; 

- Modernizuota 1 ikimokyklinio 

ugdymo įstaiga; 

- Pasiektas rezultato rodiklis iš 

investicijų į švietimo infrastruktūrą 

(per 6 mėnesius po projekto pabaigos) 

– 50 asmenų. 

 

2 

Varėnos 

„Žilvičio“ 

vaikų lopšelio-

darželio 

modernizavim

as 

Varėnos  

rajono 

savivaldybės 

administracija 

 2009-07-20 

Projekto tikslas 

– gerinti ugdymo kokybę, 

modernizuojant Varėnos „Žilvičio“ 

vaikų lopšelį-darželį. 

Siektini rezultatai:   

-  Pagerės ugdytinių ugdymo ir 

darbuotojų darbo sąlygos; 

-  Bus pagerinta teikiamų paslaugų 

kokybė; 

-Įrengta patalpa metodinei veiklai; 

-Įgyvendintas 1 projektas ir 

modernizuota 1 ikimokyklinio ugdymo 

įstaiga; 

-Tiesioginės naudos gavėjų skaičius 

pagal rezultato rodiklį –200. 

 

352.829,83 299.905,36 52.924,47 0,00 0,00 2010.08 17 2010.06.01 

3 

Alytaus 

lopšelio-

darželio 

„Volungėlė“ 

patalpų ir 

įrangos 

atnaujinimas 

Alytaus 

miesto 

savivaldybės 

administracija 

2009-07-20 

Projekto tikslas 

- atnaujinti Alytaus lopšelio-darželio 

„Volungėlė“ įrangą, baldus ir patalpas. 

Siektini rezultatai:    

-Įrengta patalpa metodinei veiklai; 

-Įgyvendintas 1 projektas ir 

modernizuota 1 ikimokyklinio ugdymo 

įstaiga – Alytaus lopšelis-darželis 

„Volungėlė“; 

-Įsigyta įranga ir baldai; 

-Tiesioginės naudos gavėjų skaičius 

pagal rezultato rodiklį –150. 

 

186.102,87 158.187,44 27.915,43 0,00 0,00 2009.11 18 2010.03.31 

4 

Alytaus 

lopšelio-

darželio 

„Girinukas“ 

patalpų ir 

Alytaus 

miesto 

savivaldybės 

administracija 

2009-07-20 

Projekto tikslas 

- atnaujinti Alytaus lopšelio-darželio 

„Girinukas“ įrangą, baldus ir patalpas. 

Siektini rezultatai:    

-Įrengta patalpa metodinei veiklai; 

272.007,14 231.206,07 40.801,07 0,00 0,00 2009.11 18 2010.02.26 



įrangos 

atnaujinimas 

-Įgyvendintas 1 projektas ir 

modernizuota 1 ikimokyklinio ugdymo 

įstaiga – Alytaus lopšelis-darželis 

„Girinukas“; 

-Įsigyta įranga ir baldai; 

-Tiesioginės naudos gavėjų skaičius 

pagal rezultato rodiklį –190. 

 

5 

Alytaus 

lopšelio-

darželio 

„Linelis“ 

patalpų ir 

įrangos 

atnaujinimas 

Alytaus 

miesto 

savivaldybės 

administracija 

2009-07-20 

Projekto tikslas 

- atnaujinti Alytaus lopšelio-darželio 

„Linelis“ įrangą, baldus ir patalpas. 

Siektini rezultatai:    

-Įrengta patalpa metodinei veiklai; 

-Įgyvendintas 1 projektas ir 

modernizuota 1 ikimokyklinio ugdymo 

įstaiga – Alytaus lopšelis-darželis 

„Linelis“; 

-Įsigyta įranga ir baldai; 

-Tiesioginės naudos gavėjų skaičius 

pagal rezultato rodiklį – 210. 

202.812,22 172.390,39 30.421,83 0,00 0,00 2009.11 18 2010.05.31 

6 

Alytaus 

lopšelio-

darželio 

„Putinėlis“ 

patalpų ir 

įrangos 

atnaujinimas 

Alytaus 

miesto 

savivaldybės 

administracija 

2009-07-20 

Projekto tikslas 

– atnaujinti Alytaus lopšelio-darželio 

„Putinėlis“ įrangą, baldus ir patalpas. 

Siektini rezultatai:    

-Įrengta patalpa metodinei veiklai; 

-Įgyvendintas 1 projektas ir 

modernizuota 1 ikimokyklinio ugdymo 

įstaiga – Alytaus lopšelis-darželis 

„Putinėlis“; 

-Įsigyta įranga ir baldai; 

-Tiesioginės naudos gavėjų skaičius 

pagal rezultato rodiklį – 140. 

 

206.158,25 175.234,51 30.923,74 0,00 0,00 2009.11 18 2010.10.29 

7 

Alytaus 

lopšelio-

darželio 

„Nykštukas“ 

patalpų ir 

įrangos 

atnaujinimas 

Alytaus 

miesto 

savivaldybės 

administracija 

2009-07-20 

Projekto tikslas 

- atnaujinti Alytaus lopšelio-darželio 

„Nykštukas“ įrangą, baldus ir patalpas. 

Siektini rezultatai:    

-Įrengta patalpa metodinei veiklai; 

-Įgyvendintas 1 projektas ir 

modernizuota 1 ikimokyklinio ugdymo 

įstaiga – Alytaus lopšelis-darželis 

„Nykštukas“; 

-Įsigyta įranga ir baldai; 

-Tiesioginės naudos gavėjų skaičius 

pagal rezultato rodiklį – 150. 

 

202.271,18 171.930,50 30.340,68 0,00 0,00 2009.11 18 2010.11.30 



8 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

įstaigų pastatų 

modernizavim

as 

Druskininkų 

savivaldybėje 

 

Druskininkų 

savivaldybės 

administracija 

2009-07-21 

Projekto tikslas 

-  Užtikrinti geresnę švietimo paslaugų 

kokybę ir prieinamumą didinant 

Druskininkų visų amžiaus grupių 

asmenų dalyvavimą mokymosi visą 

gyvenimą sistemoje. 

Siektini rezultatai:    

-Įrengta patalpa metodinei veiklai; 

- Įgyvendinti projektai – 1 vnt. 

-  Modernizuotos ikimokyklinio 

ugdymo įstaigos – 2 vnt. 

- Tiesioginės naudos gavėjai iš 

investicijų į švietimo infrastruktūrą 

(per 6 mėnesius po projekto pabaigos) 

– 130 asmenų. 

248.945,68 211.603,83 37.341,86 0,00 0,00 2009.12 24 2010.04.01 

9 

Investicijos į 

Veisiejų vaikų 

lopšelį-darželį 

„Ąžuoliukas“ 

Lazdijų rajono 

savivaldybės 

administracija 

2009-07-21 

Projekto tikslas 

- atnaujinti Lazdijų rajono savivaldybės 

Veisiejų vaikų lopšelio-darželio 

„Ąžuoliukas“ patalpas ir įrangą. 

Siektini rezultatai:    

- Įrengta ikimokyklinio ugdymo 

patalpa skirta metodinei veiklai; 

- Įgyvendinti projektai – 1 vnt. 

- Modernizuota ikimokyklinio ugdymo 

įstaiga – 1 vnt. 

- Tiesioginės naudos gavėjai iš 

investicijų į švietimo infrastruktūrą 

(per 6 mėnesius po projekto pabaigos) -  

105 asmenys. 

 

241.915,40 205.628,09 36.287,31 0,00 0,00 2009.02 20 2010.02.26 

10 

Simno vaikų 

darželio 

infrastruktūros 

atnaujinimas 

Alytaus raj. 

savivaldybės 

administracija 

 2009-11-05 

Projekto tikslas 

- atnaujinti ikimokyklinio ugdymo 

programas teikiančios ikimokyklinio 

ugdymo įstaigos – Simno darželio - 

patalpas ir įrangą. 

Siektini rezultatai:    

–Įgyvendintas 1 projektas ir  

modernizuota 1 ikimokyklinio ugdymo 

įstaiga; 

-Tiesioginės naudos gavėjai iš 

investicijų į švietimo infrastruktūrą 

(per 6 mėnesius po projekto pabaigos)“ 

– 50 asmenų. 

-Įrengta ikimokyklinio ugdymo įstaigos 

patalpa, skirta metodinei veiklai ne 

mažiau nei 30 m². 

86.274,62 73.338,04 12.936,58 0,00 0,00 2010.09  7 2010.09.07 
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11 

Druskininkų 

lopšelio – 

darželio 

„Žibutė“ 

modernizavim

as 

Druskininkų 

savivaldybės 

administracija  

Pateikta 

2012-01-30 

Projekto tikslas  
- Užtikrinti geresnę švietimo paslaugų 

kokybę modernizuojant ikimokyklinio 

ugdymo įstaigas Druskininkų 

savivaldybėje;  

Siektini rezultatai  
-  Produkto rodikliai:  

1. Įgyvendinti projektai – 1 vnt.  

2. Modernizuotos ikimokyklinio 

ugdymo įstaigos – 1 vnt.  

Rezultato rodiklis:  

1. Tiesioginės naudos gavėjai iš 

investicijų į švietimo infrastruktūrą 

(per 6 mėnesius po projekto pabaigos – 

100 asmenų)).   

 

32.585,52 27.697,69 4.887,83 0,00 0,00 2012.05 10 2012.03.30 

     Bendra suma 2.099.712,85 1.784.760,54 314.952,32 0,00 0,00    


