
 

 

Regionų plėtros planų rengimo metodikos 

5 priedas 

 

ALYTAUS  REGIONO  2010  – 2020 M.  PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2013 METŲ ATASKAITA 

 

ALYTAUS REGIONO VIZIJA 

 

Alytaus regionas 2021 m. - konkurencingos augančios ekonomikos, darnios bendruomenės, savitais turizmo, rekreaciniais ir gamtos ištekliais pasižymintis, 

kultūrinį paveldą puoselėjantis Pietų Lietuvos regionas. 

 

 

ESMINIAI APLINKOS VEIKSNIAI, JŲ POKYČIAI IR TENDENCIJOS 

 

Alytaus apskrityje 2014 metų pabaigoje gyveno 1998 gyventoju mažiau negu 2013 m. pabaigoje (2013 m. – 149 851gyventojai, 2014 m. apskrityje gyveno 

147 853 gyventojai). Pagal sukuriamą bendrąjį vidaus produktą Alytaus apskritis yra aštuntoje vietoje tarp visų dešimties šalies apskričių. 2012 metų duomenimis 

regionas sukūrė 3,31 proc. Lietuvoje sukuriamo bendrojo vidaus produkto (BVP), šis rodiklis išliko panašus kaip ir 2011 m (3,35 proc.).  

(Pastaba: 2013 metų duomenų išanalizuoti nebuvo galimybės, nes Statistikos departamente 2012 metų duomenys dar nepateikiami).  

2014 metais Alytaus apskrityje bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų – 13,7 proc. Lyginant su 2012 su 2013 m. registruotų bedarbių skaičius 

nuo 11 tūkst. padidėjo iki 12,1 tūkst. Lyginant su šalies vidurkiu nedarbas Alytaus apskrityje 2014 m.  buvo didesnis 4,2 proc. punkto (Lietuvoje registruotas nedarbo 

lygis – 9,5 proc.). 

Didžiausia bedarbystė 2014 m. gruodžio mėn. buvo Lazdijų rajone– 16,8 proc., Alytaus mieste - 12,8 proc., Druskininkų savivaldybėje– 15,2  proc., , 

Varėnos rajone – 11,6 proc., Alytaus rajono savivaldybėje – 16,6 proc. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis per pastaruosius metus Alytaus apskrityje padidėjo ir 

2014 m. III ketvirtį buvo 2093 LT (2013 m. III ketvirtį  – 1 988 Lt). Tai net 312 Lt mažiau negu Respublikos vidurkis. Pagal vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį 

Alytaus apskritis yra šeštoje vietoje tarp visų dešimties Lietuvos apskričių.  

(Pastaba: 2013 metų duomenų išanalizuoti nebuvo galimybės, nes Statistikos departamente 2012 metų duomenys dar nepateikiami).  

Alytaus apskritis pagal demografinės senatvės koeficientą yra viena iš seniausių apskričių šalyje (antroje vietoje po Utenos apskrities ir ženkliai atsilieka 

nuo Lietuvos vidurkio).  

 

2014 – aisiais metais Alytaus apskrities savivaldybės sėkmingai vykdė Alytaus regiono plėtros planą įgyvendindamos regioninės dimensijos, valstybinius ir 

konkursinius ES lėšomis finansuojamus projektus. 



Baigta  įgyvendinti 30 regioninės dimensijos projektų. Šiuo metu įgyvendinama 23 regioninės dimensijos projektai. 

Iš regioninės dimensijos 2014 m. baigti įgyvendinti (SFMIS duomenimis) šie projektai: 

Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas: 

 Alytaus rajono savivaldybės politikų bei administracijos darbuotojų gebėjimų tobulinimas 

 Alytaus miesto savivaldybės administracijos tarnautojų administracinių gebėjimų stiprinimas ( II etapas) 

 Viešojo administravimo efektyvumo didinimas Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje; 

 Varėnos rajono savivaldybės tarybos narių ir administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas. 

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

 Alytaus rajono savivaldybės   2015-2017 m. trumpalaikio strateginės plėtros plano parengimas; 

 Alytaus regiono plėtros 2010-2020 metų plano atnaujinimas; 

 Lazdijų rajono savivaldybės 2013-2015 metų strateginio veiklos plano parengimas; 

Druskininkų savivaldybės plėtros 2014-2020 m. strateginio plano parengimas. 

Teritorijų planavimas: 

 Varėnos rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano parengimas; 

 Varėnos rajono turizmo ir rekreacijos specialiojo plano parengimas. 

Elektroninė demokratija: regionai: 

 Elektroninio balsavimo sistemos įdiegimas Varėnos rajono savivaldybės taryboje. 

Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra: 

 Naujosios gatvės dalies II eilės įrengimas; 

 Druskininkų miesto M. K. Čiurlionio gatvės atkarpos nuo įvažiavimo prie gyvenamojo namo M. K. Čiurlionio gatvėje Nr. 83 iki įvažiavimo prie Pirminės 

sveikatos priežiūros centro M. K. Čiurlionio gatvėje Nr. 82 rekonstrukcija; 

 Alytaus r. Pivašiūnų sen. Junčionių k. Dvaro g. rekonstrukcija ir Daugų m. Ežero g. šaligatvio įrengimas; 

 Kelio Nr. 3-41 Šeštokų seniūnijoje rekonstrukcija. 

 

Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra: 

 Miesto centro dalies, apribotos Pulko, Vilniaus, S. Dariaus ir S. Girėno, Sporto, Birutės gatvėmis, Rotušės a. dalies viešųjų erdvių sutvarkymas; 

 Patalpų, esančių Rotušės a. 2 (Alytaus miesto teatro pastato) rekonstrukcija ir aplinkinės teritorijos pritaikymas miesto bendruomenės poreikiams. 



 

 

 

Probleminių teritorijų plėtra: 

 Lazdijų miesto teritorijos, esančios tarp Dainavos ir Vytauto gatvių, ir teritorijos, esančios tarp Kauno, Senamiesčio, Nepriklausomybės, Seinų, Gustaičio, 

Vilniaus, Sodų, Dzūkų gatvių kompleksinė infrastruktūros plėtra. Santrumpa – Lazdijų miesto kompleksinė infrastruktūros plėtra I etapas. 

 

Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas: 

 Merkinės miestelio viešosios infrastruktūros plėtra; 

 Kompleksinė Viečiūnų plėtra; 

 Kompleksinė Krokialaukio miestelio plėtra. 

 

Viešosios turizmo infratruktūros ir paslaugų plėtra regionuose: 

 Žiežulio tako poilsio ir turizmo infrastruktūros plėtra 

 

Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas: 

 Daugiafunkcio centro steigimas Makniūnuose. 

Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra: 

 Varėnos savivaldybės specializuotų socialinės globos ir slaugos namų seniems ir neįgaliems žmonėms steigimas; 

 Socialinių paslaugų kokybės gerinimas modernizuojant Alytaus nakvynės namus. 

Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu: 

 Varėnos r. Valkininkų vidurinės mokyklos Valkininkų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus (buvusio Varėnos rajono Valkininkų „Aguonėlės“ 

vaikų lopšelio–darželio) pastato renovavimas; 

 Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio pastato B korpuso energetinių charakteristikų gerinimas; 

 Alytaus Dzūkijos vidurinės mokyklos pastato išorės renovavimas; 

 Alytaus Likiškėlių pagrindinės mokyklos pastato renovavimas; 

 Lazdijų r. Krosnos mokyklos sporto salės, esančios Lazdijų r. sav. Krosnos mstl., modernizavimas 

 

 



2014 m. nebuvo pradėti įgyvendinti jokie regioninio planavimo projektai. 

 

 

 Viso plane 184  priemonės, iš jų 116 įgyvendinamos, 54 nepradėtos įgyvendinti. Baigtos įgyvendinti 14 priemonių;  Per 2013 metus planas buvo papildytas 12 

naujų priemonių 

 

 

 I prioritetą sudaro 41  priemonė iš jų 12 priemonės nepradėtos įgyvendinti; 

 II prioritetą sudaro 75 priemonės iš jų 46 įgyvendinamos, 25 priemonės nepradėtos įgyvendinti. Baigtos įgyvendinti 4 priemonės; 

 III prioritetą sudaro 68 priemonės iš jų 38  įgyvendinamos, 20 nepradėtos. Baigtos įgyvendinti 10 priemonės. 

Per 2013 m. buvo įgyvendinta 8 %  Alytaus regiono plėtros plano (finansiniu aspektu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIJA APIE PLANO ĮGYVENDINIMĄ UŽ 2014 METUS 

I PRIORITETAS: KONKURENCINGA EKONOMIKA 

  Pavadinimas 

Įvykdymo 

terminas 

(pradžia ir 

pabaiga) 

Faktinio 

įvykdymo 

data 

Planuotas 

finansavima

s 

Viso/ES/V

B/SB/Kiti 

šaltiniai 

tūkst. Lt 

Įsisavintas 

finansavima

s, 

Viso/ES/V

B/SB/Kiti 

šaltiniai,  

tūkst. Lt 

Vertinimo kriterijus 
Planinė 

reikšmė 

Faktinė 

reikšmė 

Įvertinim

as** 

Komentarai ir 

paaiškinimai 

1.1. 

tikslas. 

Gerinti verslo 

ir investicinę 

aplinką 

2010-2020 

Jeigu 

baigti 

įgyvendint

i visi tikslo 

uždaviniai, 

vėliausia 

uždavinio 

įgyvendini

mo data 

76.806 4.115 

Tiesioginės užsienio 

investicijos tenkančios 

vienam regiono 

gyventojui palyginti su 

šalies vidurkiu, proc.  

25 17,39 70% 

2013 m. 

duomenys 

41.050 2.420 

Materialinės 

investicijos tenkančios 

vienam regiono 

gyventojui palyginti su 

šalies vidurkiu, proc.  

80 57,63 72% 

3.370 52 
Veikiančių ūkio 

subjektų skaičius 

tenkančių 10.000 

gyventojų, palyginti su 

šalies vidurkiu, proc  

100 73,43 73% 32.161 51 

225 1.592 



Uždavin

ys: 

1.1.1. 

Sudaryti 

palankias 

sąlygas verslo 

plėtrai 

2010-2020   

70.355 4.115 

Tiesioginės užsienio 

investicijos metų 

pradžioje, mln.Lt 

600 388,84 65% 
2013 m. 

duomenys 

36.043 2.420 
Materialinės 

investicijos, tūkst. Lt  

1.300.00

0 
523.286 40% 

2013 m. 

duomenys 
3.370 52 

30.942 51 Lietuviškos kilmės 

prekių eksportas, 

tūkst.Lt  

1.300 1.125,90 87% 
2014 m. 

duomenys 
0 1.592 

1.1.1. 1. 

Pramoninių 

teritorijų ir 

parkų bei jų 

inžinerinės 

infrastruktūro

s plėtra 

2010-2020   

36.400 686 

Sutvarkytų pramoninių 

teritorijų ir parkų 

skaičius, vnt. 

x x x 

2 projektai 

įgyvendinami 

29.900 583 

Sutvarkytų pramoninių 

teritorijų ir parkų 

plotas, ha 

x x x 

3.370 52 

įgyvendintų 

inžinerinės 

infrastruktūros 

projektų  skaičius, vnt. 

x x x 3.130 51 

0 0 

1.1.1. 4 

Verslo 

plėtros, 

verslumo 

skatinimo 

regione 

priemonių 

įgyvendinima

s 

2010-2020   

2.685 3.429 

Įgyvendintų verslo 

plėtros, verslumo 

skatinimo priemonių 

skaičius,vnt 

x 3 x 

Įgyvendinti 3 

privačių juridinių 

asmenų 

projektai, 5 

projektai 

įgyvendinami 

1.000 1.837 

0 0 

1.685 0 



0 1.592 

  Pavadinimas 

Įvykdymo 

terminas 

(pradžia ir 

pabaiga) 

Faktinio 

įvykdymo 

data 

Planuotas 

finansavima

s 

Viso/ES/V

B/SB/Kiti 

šaltiniai 

tūst.Lt 

Įsisavintas 

finansavima

s, 

Viso/ES/V

B/SB/Kiti 

šaltiniai,  

tūst.Lt  

Vertinimo kriterijus 
Planinė 

reikšmė 

Faktinė 

reikšmė 

Įvertinim

as** 

Komentarai ir 

paaiškinimai, 

informacija  

Uždavin

ys: 

1.1.2. 

Gerinti 

viešųjų 

paslaugų 

verslui 

teikimo 

kokybę 

2010-2020   

5.701 0 

Verslo informacinių 

centrų kasmet 

aptarnaujamų įmonių 

skaičius Alytaus 

regione, vnt. 

700 x x   

4.482 0 

Veikiančių mažų ir 

vidutinių įmonių 

skaičius Alytaus 

regione, vnt. 

4.500 2.211 49% 
2013 m. 

duomenys 

0 0 

1.219 0 

0 0 

1.1.2.1 

Turizmo ir 

verslo 

informacijos 

centrų plėtra 

2010-2020   

3.366 0 

Turizmo ir verslo 

informacijos centruose 

apsilankiusių turistų 

skaičius, asm. 

350.000 0 0% 

įsteigtas aktyvaus 

verslo biuras 

Dauguose, 

suorganizuota 1 

konferencija, 1 

paroda, 2 mainų 

vizitai, pateikta 

informacija 

bendrai duomenų 

bazei 

2.712 0 

0 0 

654 0 

0 0 



1.1.2.2 

Verslui skirtų 

paslaugų 

plėtra: 

konsultacijos, 

studijos, 

tyrimai, 

mokymai, 

informacinių 

duomenų 

bazių 

kūrimas. 

2010-2020   

2.335 0 
Suteiktų konsultacijų 

skaičius 
x x x 

Tiesioginės 

projekto naudos 

gavėjai (per 6 

mėnesius po 

projekto 

pabaigos) – 350 

asmenų.  

1.770 0 atliktų tyrimų  x x x 

0 0 
parengtų studijų 

skaičius 
x x x 

565 0 
organizuotų mokymų 

skaičius 
x 50,00 x 

0 0 

sukurtų informacinių 

duomenų bazių 

skaičius 

x x x 

  Pavadinimas 

Įvykdymo 

terminas  

(pradžia ir 

pabaiga) 

Faktinio 

įvykdymo 

data 

Planuotas 

finansavima

s 

Viso/ES/V

B/SB/Kiti 

šaltiniai 

tūst.Lt 

Skirtas 

finansavima

s, 

Viso/ES/V

B/SB/Kiti 

šaltiniai,  

tūst.Lt  

Vertinimo kriterijus 
Planinė 

reikšmė 

Faktinė 

reikšmė 

Įvertinim

as** 

Komentarai ir 

paaiškinimai 

1.2. 

tikslas 

Plėtoti savitą 

turizmo ir 

rekreacijos 

sistemą 

2010-2020   

1.644.901 4.769 

Apgyvendintų turistų 

apgyvendinimo 

paslaugas teikiančiose 

įstaigose skaičiaus, 

palyginti su šalies 

vidurkiu, proc. 

20 13 66% 
2013 m. 

duomenimis 

1.333.122 4.063 

29.141 306 

224.327 383 

58.312 18 

Uždavin

ys: 

1.2.1. 

Plėtoti viešąją 

turizmo 

infrastruktūrą 

ir rekreacines 

teritorijas 

2010-2020   

1.506.479 4.769 

Apgyvendintų turistų 

skaičius Alytaus 

regione, asm. 

450.000 288.482 64% 
2013 m. 

duomenimis 

1.235.350 4.063 
Suteikta nakvynių 

Alytaus regione, vnt. 
2.000.000 1.151.203 58% 



28.541 306 

Poilsiautojų skaičius 

kaimo turizmo 

sodybose, tūkst. asm. 

100 42 42% 200.389 383 

42.200 18 

1.2.1.1 

Viešosios 

turizmo 

infrastruktūro

s plėtra ir 

pritaikymas 

turizmo ir 

poilsio 

reikmėms 

2010-2020   

82.790 163 

Įrengtų naujų ir 

atnaujintų viešosios 

turizmo infrastruktūros 

skaičius 

x 1 
 

įrengtas Žiežulio 

pėsčiųjų takas 

bei sukurtos 

palankesnės 

aktyvaus poilsio 

sąlygos, du 

projektai 

įgyvendinami 

63.183 138 

3.403 0 

11.004 24 

5.200 0 

1.2.1.2 

Miestų, 

miestelių ir 

gyvenviečių 

viešųjų erdvių 

ir jų prieigų 

sutvarkymas 

2010-2020   

50.000 2.038 

Sutvarkytų miestų, 

miestelių ir 

gyvenviečių viešųjų 

erdvių ir jų prieigų 

skaičius,  

x 2 x 

Kompleksiškai 

sutvarkytos 

Alytaus miesto 

centro viešosios 

erdvės - 2 vnt; 

vienas projektas 

įgyvendinamas 

46.250 1.733 

Sutvarkytų miestų, 

miestelių ir 

gyvenviečių viešųjų 

erdvių ir jų prieigų 

plotas ha 

x 4 x 

0 306 

3.750 0 

0 0 



1.2.1.5 

Esamų 

dviračių ir 

pėsčiųjų takų, 

turistinių 

kelių bei 

maršrutų 

sutvarkymas 

ir naujų 

įrengimas 

2010-2020   

34.747 2.392 

Sutvarkytų ir naujų 

įrengtų dviračių ir 

pėsčiųjų takų, 

turistinių kelių bei 

maršrutų skaičius 

x 0 x 

3 projektai 

įgyvendinami 

23.254 2.033 

Sutvarkytų ir naujų 

įrengtų dviračių ir 

pėsčiųjų takų, 

turistinių kelių bei 

maršrutų ilgis km 

x 0 x 

950 0 

10.543 359 

0 0 

1.2.1.7 

Sporto ir 

aktyvaus 

laisvalaikio 

objektų 

infrastruktūro

s plėtra 

2010-2020   

1.201.104 176 

Įrengtų naujų ir 

atnaujintų sporto ir 

aktyvaus laisvalaikio 

infrastruktūros objektų 

skaičius 

x 1 x 

prie Užupių 

kaimo įrengta 

252 m. ilgio  

prieiga prie 

bendruomenės 

laisvalaikio 

zonos. Du 

projektai 

įgyvendimami. 

1.012.250 159 

22.948 0 

165.906 0 

0 18 

Uždavin

ys: 

1.2.2. 

Kurti vieningą 

turizmo 

informacinę 

infrastruktūrą 

ir bendrus 

maršrutus 

2011-2020   

122.500 0 

Alytaus regiono 

turizmo informacijos 

centruose aptarnautų 

interesantų skaičius, 

asm. 

350.000 64.952 19% 

2013 m. 

duomenimis 

93.468 0 

Vietinių vienadienių 

lankytojų kelionių 

skaičius Alytaus 

regione, tūkst. vnt. 

2.500 864 35% 



600 0 

Vietinių vienadienių 

lankytojų kelionių 

išlaidos Alytaus 

regione, mln. Lt 

120 63 53% 12.320 0 

16.112 0 

Uždavin

ys: 

1.2.3. 

Formuoti 

Alytaus, kaip 

savito ir 

patrauklaus 

regiono, 

įvaizdį 

2010-2020   

15.922 0 

Priemonių, 

formuojančių Alytaus, 

kaip savito ir 

patrauklaus regiono, 

įvaizdį, skaičius,  vnt. 

40 x x Per 2014 metus 

4.304 0 

0 0 

11.618 0 

0 0 

1.2.3.2 

Kultūrinio 

savitumo 

puoselėjimas 

ir sklaida 

formuojant 

regiono 

įvaizdį 

2010-2020   

6.251 0 

Regiono kultūrinį 

savitumą 

puoselėjančių ir 

sklaidos priemonių 

skaičius 

x x x 
vienas projektas 

įgyvendinamas 

1.500 0 

0 0 

4.751 0 

0 0 



  Pavadinimas 

Įvykdymo 

terminas  

(pradžia ir 

pabaiga) 

Faktinio 

įvykdymo 

data 

Planuotas 

finansavima

s 

Viso/ES/V

B/SB/Kiti 

šaltiniai 

tūst.Lt 

Skirtas 

finansavima

s, 

Viso/ES/V

B/SB/Kiti 

šaltiniai,  

tūst.Lt 

Vertinimo kriterijus 
Planinė 

reikšmė 

Faktinė 

reikšmė 

Įvertinim

as** 

Komentarai ir 

paaiškinimai   

1.3. 

tikslas. 

Darniai plėtoti 

Dzūkijos 

kaimą 

2010-2020   

141.826 30.722 

Įgyvendintų projektų, 

kuriais modernizuota 

kaimo vietovėse 

bendruomeninė 

infrastruktūra skaičius, 

vnt. 

50 53 106% 

  

106.091 19.750 

Kaimo bendruomenių 

dalis vykdančių 

projektinę veiklą, proc. 

90 65 72% 

10.146 1.777 

Ne žemės ūkio srityje 

užimtųjų kaimo 

gyventojų dalis, proc. 

70 
  

22.021 2.901 

3.567 6.294 

Uždavin

ys: 

1.3.1. 

Vystyti ir 

modernizuoti 

kaimo 

infrastruktūrą 

2010-2020   

82.937 27.772 

Įgyvendintų žemės 

ūkio ir kaimo 

inžinerinių tinklų 

infrastruktūros 

tobulinimo projektų 

skaičius, vnt. 

50 3 6% 

Per 2014 metus 59.144 17.650 

Modernizuotų ir 

pastatytų kaimo 

kultūros įstaigų 

skaičius, vnt. 

10 2 20% 

10.010 1.470 
Bendruomeninės 

infrastruktūros 

modernizavimo ir 

gyvenamosios 

aplinkos gerinimo 

20 10 50% 

10.215 2.755 



3.567 5.897 
projektų skaičius, vnt. 

1.3.1.1 

Inžinerinių 

tinklų, 

melioracijos 

sistemų 

renovavimas, 

apšvietimo 

tinklo 

modernizavim

as ir plėtra 

seniūnijose 

2010-2020   

24.593 683 

Renovuotų inžinerinių 

tinklų melioracijos 

sistemų skaičius 

x 3 x 

Daugų mieste 

modernizuoti 

apšvietimo 

tinklai,  

Renovuotos dvi  

melioracijos 

inžinerinių tinklų 

sistemos. Vienas 

projektas 

įgyvendinamas. 

20.220 580 

Renovuotų inžinerinių 

tinklų melioracijos 

sistemų ilgis km 

x 46 x 

839 0 

Modernizuotų ir naujai 

įrengtų apšvietimo 

tinklų skaičius 

x 1 x 

3.279 13 Modernizuotų ir naujai 

įrengtų apšvietimo 

tinklų , ilgis km 

x 3 x 

255 115 

1.3.1.2 

Bendruomeni

ų veiklai 

skirtų patalpų, 

kultūros 

namų, 

daugiafunkcių 

centrų, 

laisvalaikio ir 

pramogų 

centrų 

steigimas ar 

pritaikymas 

bendruomenės 

poreikiams 

2010-2020   

17.187 19.017 

Įrengtų bendruomenių 

veiklai skirtų patalpų, 

kultūros namų, 

daugiafunkcių centrų, 

laisvalaikio ir pramogų 

centrų skaičius 

x 38 x 

Įrengta 38- 

bendruomenių 

veiklai skirta 

patalpa, kultūros 

namai, 

daugiafunkciai 

centrai, 

laisvalaikio ir 

pramogų centrai. 

13.511 10.544 

969 1.132 

2.707 1.583 

0 5.759 

1.3.1.3 

Krikštonių 

Kristaus 

Karaliaus 

parapijos 

bažnyčios ir 

jos 

priklausinių 

kapitalinis 

2012  2014 

359 353 

Rekonstruotų bažnyčių 

skaičius 
1,00 1,00 100% 

Suremontuota 

Krikštonių 

Kristaus 

Karaliaus 

parapijos 

bažnyčia 

237 178 

50 109 



remontas 
59 66 

12 0 

1.3.1.4 

Kaimo 

bendruomenių 

gyvenamosios 

aplinkos 

kokybės 

gerinimas ir 

kompleksinė 

miestelių bei 

gyvenviečių 

plėtra 

2010-2020   

21.714 6.936 

Įgyvendintų kaimo 

bendruomenių 

gyvenamosios 

aplinkos kokybės 

gerinimo ir 

kompleksinės 

miestelių bei 

gyvenviečių plėtros 

projektų skaičius 

x 10 x 

10 projektų 

įgyvendinti 

įgyvendinti, 7 

projektai 

įgyvendinami. 

17.652 5.683 

704 229 

3.358 1.002 

0 22 

1.3.1.6 

Poilsio zonų, 

sporto ir vaikų 

žaidimo 

aikštelių 

įrengimas 

kaimo 

vietovėse 

2011-2014   

2.345 0 

Įrengtų poilsio zonų, 

sporto ir vaikų 

žaidimo aikštelių 

skaičius 

x 0 x 
vienas projektas 

įgyvendinamas 

1.796 0 

243 0 

306 0 

0 0 

1.3.1.7 

Kompleksinė 

Krokialaukio 

miestelio 

plėtra  

2013-2015  2014 

738 782 
Įgyvendintas  

kompleksinis 

Krokialaukio 

gyvenamosios 

aplinkos kokybės 

1,00 1 100% 

Įgyvendintas  

Krokialaukio 

gyvenamosios 

aplinkos kokybės 

gerinimo 
628 665 



55 0 
gerinimo projektas  projektas  

55 117 

0 0 

Uždavin

ys: 

1.3.2. 

Skatinti 

kaimo 

bendruomenių 

iniciatyvas 

2010-2020   

21.689 1.034 

Parengtų ir 

įgyvendintų vietos 

veiklos grupių 

strategijų projektų 

skaičius, vnt. 

30 1 3% 

Per 2014 metus 

18.447 735 

Kaimo gyventojų 

turinčių kompiuterinį 

raštingumą dalis, proc. 

80 x x 

136 110 

Paremtų 

bendruomenių 

renginių skaičius, vnt. 

100 34 34% 

3.106 47 Įsteigtų tradicinių 

amatų centrų ir 

kaimelių skaičius, vnt. 

5 0 x 

0 142 

1.3.2.3 

Kaimo 

bendruomenių 

projektų 

įgyvendinima

s pagal 

įvairias 

programas 

2010-2015   

6.470 0 

Įgyvendintų kaimo 

bendruomenių 

projektų skaičius,  

x 0 x 

vienas projektas 

įgyvendinamas 

5.351 0 

Įgyvendintų kaimo 

bendruomenių 

projektų gautos 

paramos dydis mln. Lt 

0 0 x 

0 0 

1.119 0 

0 0 



1.3.2.4 

Kultūros ir 

švietimo 

iniciatyvų 

skatinimas 

bendruomenėj

e 

2010-2015   

3.063 1.034 

Įgyvendintų kultūros ir 

švietimo iniciatyvų, 

projektų skaičius 

x 34 x 

Įgyvendinti 34 

projektai, 11 

projektų 

įgyvendinami 

2.750 735 

100 110 

213 47 

0 142 

Uždavin

ys: 

1.3.3. 

Skatinti 

ūkinės veiklos 

diversifikaciją 

2010-2015   

37.200 1.916 

Asmenų ir įsteigtų 

įmonių, užsiimančių 

kita nei žemės ūkio 

veikla, skaičius, vnt. 

1000,00 x x 

  

28.500 1.365 

Asmenų, gavusių 

konsultacijas kaimo 

verslų plėtrai bei 

dalyvavusių kitose 

verslumo ugdymo 

priemonėse skaičius, 

asm. 

3000,00 x x 

0 197 

8.700 99 

0 255 

1.3.3.1 

Infrastruktūro

s pritaikymas 

amatų centrų 

įkūrimui 

2010-2015   

35.700 891 

Įrengtų bendruomenių 

amatų centrų skaičius 
x 5,00 x 

5 projektai 

įgyvendinti (3 

Alytaus rajone, 

po 1 Lazdijų ir 

Varėnos 

rajonuose) 

27.300 696 

0 119 

8.400 72 



0 4 

1.3.3.2 

Prielaidų 

užimtumo 

didinimui 

kūrimas 

kaimo 

vietovėse 

2010-2015   

1.500 1.025 

Priemonių, skirtų 

užimtumo didinimui 

kaimo vietovėse, 

skaičius 

x 15,00 x 

15 projektų 

įgyvendinti, 7 

projektai 

įgyvendinami  

1.200 669 

0 78 

300 27 

0 251 

    Viso I prioritetas 1.863.532 39.606 

  
ES lėšos 1.480.262 26.232 

  
VB lėšos 42.657 2.134 

  
SB lėšos 278.508 3.335 

  
Kitos lėšos 62.104 7.904 

II PRIORITETAS: DARNI BENDRUOMENĖ 

  Pavadinimas 

Įvykdymo 

terminas(pradž

ia ir pabaiga) 

Faktinio 

įvykdymo 

data 

Planuotas 

finansavi

mas 

Viso/ES/V

B/SB/Kiti 

šaltiniai 

tūst.Lt 

Įsisavintas 

finansavimas, 

Viso/ES/VB/

SB/Kiti 

šaltiniai,  

tūst.Lt 

Vertinimo kriterijus 
Planinė 

reikšmė 

Faktinė 

reikšmė 

Įvertinim

as** 

Komentarai ir 

paaiškinimai 



2.1. 

tikslas. 

Gerinti 

švietimo ir 

ugdymo 

paslaugų 

kokybę ir 

prieinamumą 

2010-2020   

252.907 78.659 

Vaikų, ugdomų pagal 

priešmokyklinio 

ugdymo programas ( 

proc.) 

75 49,52 66% 

laikotarpis 2013-

2014 metai 

160.858 54.851 

Profesinių mokyklų 

mokinių skaičius, asm. 
4.000 3.595 90% 

48.715 16.622 

35.834 7.095 

7.500 92 

Uždavin

ys: 

2.1.1. 

Renovuoti, 

modernizuoti 

ir plėsti 

švietimo ir 

ugdymo 

paslaugų 

infrastruktūrą 

2010-2020   

249.793 10.655 

Pastatytų arba 

renovuotų bendrojo 

lavinimo mokyklų 

skaičius, vnt. 

30 3 10% 

per 2014 metus 

159.015 8.548 

Įrengtų universalių, 

daugiafunkcinių centrų 

skaičius, vnt. 

7 x x 

48.045 1.483 

35.233 624 

7.500 0 

2.1.1.1 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

paslaugas 

teikiančių 

įstaigų 

modernizavim

as ir jų 

infrastruktūro

s plėtra 

2010-2020   

21.178 648 

Modernizuotų 

ikimokyklinio ugdymo 

paslaugas teikiančių 

įstaigų,  

x 3 x 3 projektai 

įgyvendinti. 

Renovuota ir 

modernizuota 3 

įstaigos regione. 

2 projektai 

įgyvendinami. –  

11.361 423 Modernizuotose 

ikimokyklinio ugdymo 

paslaugas teikiančiose 

įstaigose vietų skaičius 

x x x 

279 150 



9.538 75 

0 0 

2.1.1.5 

Mokymo 

procesų ir 

priemonių 

modernizavim

as ir naujų 

įsigijimas 

2010-2020   

6.266 30 

Modernizuotų ir naujai 

įgytų mokymo procesų 

ir priemonių skaičius 

x 1 x 

1 projektas 

įgyvendintas. 

(Alytaus 

Dzūkijos 

pagrindinė 

mokykla) 

3.985 23 

1.293 8 

989 0 

0 0 

2.1.1.8 

Inžinerinės 

pramonės 

sektorinio 

praktinio 

mokymo 

centro 

įkūrimas 

(papildyta 

2012-02--29 

RPT 

sprendimu Nr. 

51/6S-66) 

2011-2013   

9.580 4.118 

Įkurtų inžinerinės 

pramonės sektorinių 

praktinio mokymo 

centrų skaičius 

1 x x 

1 projektas 

įgyvendintas. 1 

projektas 

įgyvendinamas 

8.143 3.501 

1.437 618 

0 0 

0 0 

2.1.1.9 

Darbų saugos 

ir statybos 

praktinio 

mokymo 

centro 

2011-2013   

6.500 628 Įkurtų darbų saugos ir 

statybos sektorinių 

praktinio mokymo 

centrų skaičius 

1 x x 

1 projektas 

įgyvendinamas(

Alytaus 

profesinio 

rengimo centras) 
5.525 533 



įkūrimas 

(papildyta 

2012-02--29 

RPT 

sprendimu Nr. 

51/6S-66) 

975 94 

0 0 

0 0 

Uždavin

ys: 

2.1.2. 

Didinti 

teikiamų 

švietimo ir 

ugdymo 

paslaugų 

kokybę bei 

personalo 

kompetenciją 

2010-2020   

3.114 0 

Vaikų, ugdomų pagal 

priešmokyklinio 

ugdymo programas 

(proc.) 

75 49,52 66% 

  

1.843 0 

Profesinių mokyklų 

mokinių skaičius, asm. 
4.000 3.595 90% 

670 0 

601 0 

0 0 

2.1.2.2 

Švietimo 

įstaigų 

pedagogų ir 

specialistų 

kompetencijos 

bei 

administracini

ų gebėjimų 

ugdymo 

infrastruktūro

s plėtra 

2010-2020  2014 

440 0 

Įgyvendintų švietimo 

įstaigų pedagogų ir 

specialistų 

kompetencijos bei 

administracinių 

gebėjimų ugdymo 

infrastruktūros plėtros 

projektų skaičius 

1 1 100% 
1 projektas 

įgyvendintas. 

315 0 

0 0 

125 0 

0 0 



  Pavadinimas 

Įvykdymo 

terminas 

(pradžia ir 

pabaiga) 

Faktinio 

įvykdymo 

data 

Planuotas 

finansavi

mas 

Viso/ES/V

B/SB/Kiti 

šaltiniai 

tūkst. Lt 

Įsisavintas 

finansavimas, 

Viso/ES/VB/

SB/Kiti 

šaltiniai,  

tūkst. Lt 

Vertinimo kriterijus 
Planinė 

reikšmė 

Faktinė 

reikšmė 

Įvertinim

as% 

Komentarai ir 

paaiškinimai   

2.2. 

tikslas. 

Gerinti 

sveikatos ir 

socialinių 

paslaugų 

kokybę ir 

prieinamumą 

2010-2020   

83.801 19.138 

Nestacionariomis 

socialinėmis 

paslaugomis 

besinaudojančių 

gyventojų dalis 

palyginti su visais 

socialinėmis 

paslaugomis 

besinaudojančiais 

gyventojais, proc.  

30 x x 

2013 metų 

duomenimis 
50.243 11.766 

Socialinės rizikos 

šeimų skaičius  
300 551 54% 

23.195 1.274 

Gyventojų, sergančių 

lėtinėmis ligomis ar 

turinčių ilgalaikių 

sveikatos sutrikimų, 

dalis, proc. 

45 x x 

10.363 216 
Vidutinė gyvenimo 

trukmė,  m. 
79 73,72 93% 

0 5.882 

Uždavin

ys: 

2.2.1. 

Renovuoti, 

modernizuoti 

ir plėsti 

sveikatos, 

socialinių 

paslaugų ir 

paslaugų 

neįgaliesiems 

įstaigų 

2010-2020   54.501 16.262 

Nestacionariomis 

socialinėmis 

paslaugomis 

besinaudojančių 

gyventojų dalis 

palyginti su visais 

socialinėmis 

paslaugomis 

besinaudojančiais 

30 x x   



infrastruktūrą gyventojais, proc. 

24.037 9.304 
Socialinės rizikos 

šeimų skaičius  
300 588 196% 

20.951 861 

Gyventojų, sergančių 

lėtinėmis ligomis ar 

turinčių ilgalaikių 

sveikatos sutrikimų, 

dalis, proc. 

45 x x 

9.513 216 
Vidutinė gyvenimo 

trukmė, m. 
79 73,6 93% 

0 5.882 

2.2.1.1 

Regiono 

sveikatos ir 

socialinių 

paslaugų bei 

paslaugų 

neįgaliesiems 

įstaigų 

rekonstrukcija

, renovacija ir 

plėtra bei 

materialinės 

bazės 

atnaujinimas 

2010-2020   

32.364 13.802 

Rekonstruotų, 

renovuotų sveikatos ir 

socialinių paslaugų bei 

paslaugų neįgaliesiems 

įstaigų skaičius / vietų 

skaičius 

x 1 įstaiga x 

1 projektas 

įgyvendintas , 6 

projektai 

įgyvendinami 

8.372 7.212 

19.451 699 

4.541 9 

0 5.882 

2.2.1.8 

Specializuotų 

socialinės 

globos ir 

slaugos namų 

įsteigimas 

(Varėnos r. 

savivaldybėje) 

2013   

1.559 395 

Įsteigti specializuotų 

socialinės globos ir 

slaugos namai / vietų 

skaičius 

x x x 
1 projektas 

įgyvendinamas 
1.325 336 

0 59 



234 0 

0 0 

Uždavin

ys: 

2.2.2. 

Didinti 

teikiamų 

sveikatos, 

socialinių 

paslaugų ir 

paslaugų 

neįgaliesiems 

kokybę 

2010-2020   

29.300 2.876 

Naujų neįgaliųjų 

integracijos į 

visuomenę ir darbo 

rinką programų 

skaičius, vnt. 

4 x x 

Nėra duomenų 

už 2012 m. 

26.206 2.462 

Savivaldybių ir 

savanoriškų iniciatyvų 

bendradarbiavimo 

projektų skaičius 

socialiai pažeidžiamų 

grupių ir neįgaliųjų 

asmenų integravimo 

srityje, vnt. 

15 x x 

2.244 414 

Socialines paslaugas į 

namus gavusių 

neįgaliųjų asmenų 

dalis, proc. 

100 x x 850 0 

0 0 

2.2.2.1 

Elektroninių 

sveikatos 

paslaugų 

plėtra, 

siekiant 

padidinti 

sveikatos 

apsaugos 

sistemos 

veiksmingum

ą bei 

prieinamumą 

2010-2020   

2.645 1.267 

Įdiegta elektroninių 

sveikatos paslaugų 

sistema / vartotojų 

skaičius 

x x x 

1 projektas 

įgyvendinamas 

(Viešoji įstaiga 

Alytaus 

apskrities S. 

Kudirkos 

ligoninė)  

2.166 1.077 

150 190 

329 0 

0 0 



2.2.2.2 

Sveikatos, 

socialinių 

paslaugų ir 

paslaugų 

neįgaliesiems  

kokybės 

gerinimo ir 

prieinamumo 

didinimo 

projektų 

įgyvendinima

s 

2010-2020   

12.987 0 

Įgyvendintų sveikatos, 

socialinių paslaugų ir 

paslaugų neįgaliesiems  

kokybės gerinimo ir 

prieinamumo didinimo 

projektų skaičius 

x x x 

1 projektas 

įgyvendinamas 

(VšĮ Alytaus 

poliklinika  

„Integralios 

pagalbos plėtra 

Alytaus mieste“) 

12.002 0 

972 0 

13 0 

0 0 

2.2.2.13 

Vidinių 

profesinio 

mokymo 

kokybės 

užtikrinimo 

mechanizmų 

diegimas 

Alytaus 

regiono 

profesinio 

mokymo 

įstaigose 

(papildyta 

2012-02-29 

RPT 

sprendimu Nr. 

51/6S-66) 

2011-2013   

612 1.609 

Profesinio mokymo 

įstaigų skaičius, 

kuriose diegiami 

vidiniai profesinio 

mokymo kokybės 

užtikrinimo 

mechanizmai 

x 1 x 

1 projektas 

įgyvendintas 

Profesinio 

mokymo 

kokybės 

užtikrinimas 

Pietų Lietuvos 

regione ), 1 

projektas 

įgyvendinamas 

520 1.385 

92 224 

0 0 

0 0 

  Pavadinimas 

Įvykdymo 

terminas(pradž

ia ir pabaiga) 

Faktinio 

įvykdymo 

data 

Planuotas 

finansavi

mas 

Viso/ES/V

B/SB/Kiti 

šaltiniai 

tūkst. Lt 

Įsisavintas 

finansavimas, 

Viso/ES/VB/

SB/Kiti 

šaltiniai,  

tūkst. Lt 

Vertinimo kriterijus 
Planinė 

reikšmė 

Faktinė 

reikšmė 

Įvertinim

as** 

Komentarai ir 

paaiškinimai  



2.3. 

tikslas. 

Didinti 

gebėjimus 

prisitaikyti 

prie darbo 

rinkos 

pokyčių 

    

64.134 3.760 

Žemesnį išsilavinimą 

(ISCED 0,1,2) turinčių 

asmenų skaičius, 

tenkantis 10.000 

gyventojų, asm.. 

300 169 56% 
2013 metų 

duomenimis 

33.289 3.348 

Namų ūkiai turintys 

interneto prieigą, proc.  
70 62 89% 

2014 metų 

duomenimis 

5.721 0 

25.124 412 

0 0 

Uždavin

ys: 

2.3.1. 

Sudaryti 

sąlygas 

informacinės 

visuomenės 

plėtrai 

2010-2020   

5.738 62 

Viešo interneto prieigų 

kaimo vietovėse 

skaičius, vnt. 

150 x 
 

Nėra duomenų 

už 2014 metus 

4.211 53 

Pagrindinės viešosios 

ir administracinės 

paslaugos, perkeltos į 

elektroninę erdvę 

sudaro šią nurodytųjų 

paslaugų dalį, proc. 

80 x 
 

81 0 
Plačiajuosčio ryšio 

skverbtis, proc. 
50 x 

 

1.446 9 

Savivaldybių įstaigų, 

institucijų prijungtų 

prie bendro duomenų 

tinklo, proc. 

95 x 
 

0 0 

Naujų elektroninių 

paslaugų skaičius 

bibliotekose 

10 x 
 

2.3.1.3 
Interaktyvių 

elektroninės 
2010-2020   740 62 

Įdiegtų interaktyvių 

elektroninės 
x 1 x 

1 projektas 

baigtas 



demokratijos 

priemonių 

diegimas 

449 53 
demokratijos 

priemonių skaičius 

(Elektroninio 

balsavimo 

sistemos 

įdiegimas 

Varėnos rajono 

savivaldybės 

taryboje) 

31 0 

260 9 

0 0 

Uždavin

ys: 

2.3.2. 

Didinti 

valstybės ir 

savivaldybių 

biudžetinių 

įstaigų, 

įmonių 

darbuotojų 

gebėjimus 

2010-2020   

29.143 2.699 

Savivaldybių 

administracijų 

darbuotojų, 

dalyvavusių 

administracinių ir 

viešųjų paslaugų 

teikimo gebėjimų 

stiprinimui 

organizuotose 

priemonėse, skaičius, 

asm. 

500 470 94% 

  

5.025 2.296 

Socialinių darbuotojų 

ir socialinės paramos 

dalyvių dalis 

kvalifikacijos kėlimo 

programose, proc. 

90 x x 

440 0 

23.678 403 

0 0 

2.3.2.1 

Administracij

os darbuotojų 

ir Tarybos 

narių 

kompetencijos 

ir 

administracini

ų gebėjimų 

2010-2020   

1.746 303 

Savivaldybių 

administracijos 

tarnautojų skaičius 

x 470 x 

4 projektai 

gyvendinti, 1 

projektas 

įgyvendinamas 

1.225 258 

0 0 



stiprinimas 
521 45 

0 0 

2.3.2.2 

Regiono 

savivaldybių 

teikiamų 

viešųjų 

paslaugų 

kokybės 

gerinimas 

2010-2020   

1.451 949 

Aukštesnės kokybės  

viešųjų paslaugų 

skaičius, pagerintas 

viešąsias paslaugas 

gavusių gyventojų 

skaičius 

x x x 

1 projektas 

gyvendintas, 2 

projektai 

įgyvendinami. 

218 806 

0 0 

1.233 142 

0 0 

2.3.2.3 

Regiono 

savivaldybių 

vidaus 

administravim

o tobulinimas 

2010-2020   

5.250 1.447 

Savivaldybių 

patobulinusių vidaus 

administravimą 

skaičius 

x 1 x 

1 projektas 

baigtas (Alytaus 

rajono), 2 

projektai 

įgyvendinami 

(Druskininkų bei 

Varėnos rajono 

sav.) 

2.362 1.232 

0 0 

2.888 215 

0 0 

Uždavin

ys: 

2.3.3. 

Gebėjimų 

prisitaikyti 

prie pokyčių 

didinimas, 

proaktyvumo 

2010-2020   

29.253 998 
Gyventojai, kurie 

naudojasi elektroniniu 

būdu teikiamomis 

viešosiomis 

paslaugomis, sudaro 

65 x x 
Nėra duomenų 

už 2014 m.  
24.053 998 



ugdymas 
5.200 0 

šią regiono gyventojų 

dalį, proc. 

0 0 

0 0 

2.3.3.1 

Aktyvių ir 

pasyvių darbo 

rinkos 

priemonių 

taikymas 

2010-2020   

11.144 998 

Įgyvendintų aktyvių ir 

pasyvių darbo rinkos 

priemonių skaičius 

x x x 
4 projektai 

įgyvendinami. 

9.064 998 

2.080 0 

0 0 

0 0 

  Pavadinimas 

Įvykdymo 

terminas(pradž

ia ir pabaiga) 

Faktinio 

įvykdymo 

data 

Planuotas 

finansavi

mas 

Viso/ES/V

B/SB/Kiti 

šaltiniai 

tūkst. Lt 

Įsisavintas 

finansavimas, 

Viso/ES/VB/

SB/Kiti 

šaltiniai,  

tūkst. Lt 

Vertinimo kriterijus 
Planinė 

reikšmė 

Faktinė 

reikšmė 

Įvertinim

as** 

Komentarai ir 

paaiškinimai  

2.4 

tikslas. 

Plėtoti 

kultūros ir 

sporto 

infrastruktūrą 

ir paslaugas 

2010-2020   

260.165 14.571 

Įgyvendintų projektų, 

kuriais modernizuoti, 

rekonstruoti kultūros ir 

sporto infrastruktūros 

objektai, skaičius. 

50 18 36%   

87.519 10.145 

72.538 3.548 

99.908 592 



200 286 

Uždavin

ys: 

2.4.1. 

Plėtoti ir 

modernizuoti 

sporto 

infrastruktūrą 

ir didinti jo 

patrauklumą 

2010-2020   

178.283 10.645 

Sporto varžybų ir 

sveikatingumo 

renginių dalyvių 

skaičius 1000 

gyventojų, asm. 

500 224 45% 
duomenys už 

2013 metus 

53.169 7.521 

Atnaujintos, naujai 

įrengtos viešosios 

infrastruktūros, skirtos 

fiziniam aktyvumui 

skaičius, vnt. 

50 18 36% per 2014 metus 

44.734 2.738 

80.380 122 

0 264 

2.4.1.1 

Regiono 

sporto 

aikštelių ir 

kitos sporto 

infrastruktūro

s įrengimas, 

renovavimas 

ir pritaikymas 

neįgaliesiems 

2010-2020   

22.321 2.411 

Įrengtų ir renovuotų  

sporto aikštelių ir kitos 

sporto infrastruktūros 

objektų, tame tarpe 

pritaikytų 

neįgaliesiems,  

skaičius 

x 18 x 

17 projektų 

baigti,  4 

projektai 

įgyvendinami 

16.568 2.023 

135 147 

5.618 152 

0 88 

2.4.1.3 

Regiono 

daugiafunkcių 

sporto ir 

pramogų 

kompleksų 

2010-2020   

55.579 2.223 
Įrengtų ir 

modernizuotų 

daugiafunkcių sporto 

ir pramogų kompleksų 

bei centrų skaičius/ 

x x x 

1 

projektasįgyvend

inamas (Varėnos 

miesto 

daugiafunkcio 
3.100 0 



bei centrų 

įrengimas, 

modernizavim

as ir 

išplėtimas 

35.919 2.591 
vietų skaičius sporto, pramogų, 

konferencijų, 

parodų, turizmo 

ir aktyvaus 

poilsio centro 

statyba (I 

etapas)) 

16.560 368 

0 0 

2.4.1.4 

Sportą 

populiarinanči

ų (tame tarpe 

– ir 

neįgaliųjų) ir 

sveiką 

gyvenseną 

skatinančių 

projektų 

įgyvendinima

s 

2010-2020   

4.740 3.034 

Įgyvendintų sportą 

populiarinančių, tame 

tarpe  ir neįgaliųjų ir 

sveiką gyvenseną 

skatinančių projektų 

skaičius 

x 1 x 

1 projektas 

įgyvendintas 

(Sportas – 

galimybė gyventi 

sveikai Varėnos 

ir Ščiučino 

rajonuose) 

3.891 2.697 

10 0 

839 337 

0 0 

2.4.1.8 

Istorinio 

sveikatingum

o parko ir 

jame esančių 

pastatų 

atnaujinimas 

ir pritaikymas 

bendruomenės 

poreikiams 

2013   

23.000 2.977 

Atnaujintas istorinio 

sveikatingumo parkas/ 

jo plotas ha / jame 

esantys pastatai, vnt. 

1 x x 

1 projektas 

įgyvendinamas 

(Unikalių senųjų 

tradicijų 

atgaivinimas 

istoriniame 

Sveikatingumo 

parke)  

2.550 2.801 

0 0 

20.450 0 

0 176 

Uždavin

ys: 

2.4.2. 

Didinti 

etnokultūros 

patrauklumą 

ir stiprinti 

2010-2020   56.494 3.538 

Mėgėjų meno 

kolektyvų dalyvių 

skaičius 10000 

gyventojų 

40 10,4 26%   



kultūros 

potencialą 13.315 2.319 

Paremtų etnokultūros 

renginių ir kitų 

projektų skaičius, vnt. 

100 x x 

25.641 810 

17.538 409 

0 0 

2.4.2.2 

Kultūros 

įstaigų 

rekonstrukcija

, 

modernizavim

as, 

materialinės 

bazės 

atnaujinimas 

bei aplinkinių 

teritorijų 

sutvarkymas 

2010-2020   

41.114 3.538 

Rekonstruotų, 

modernizuotų kultūros 

įstaigų bei sutvarkytų 

aplink jas teritorijų 

skaičius 

x 2 x 

2 projektai 

įgyvendinti,  4 

projektai 

įgyvendinami 

8.985 2.319 

24.831 810 

7.298 409 

0 0 

2.4.2.4 

Profesionalau

s ir mėgėjų 

meno sklaida, 

tarptautinių 

kultūrinių 

ryšių 

plėtojimas 

2010-2020   

4.121 0 

Įgyvendintų 

profesionalaus ir 

mėgėjų meno sklaidos 

priemonių skaičius 

x x x 

1 projektas 

įgyvendinamas 

Alytaus rajone- 

„Meilės ir meno 

kryžkelė“  

1.106 0 

0 0 

3.015 0 

0 0 



Uždavin

ys: 

2.4.3. 

Saugoti, 

puoselėti ir 

visuomenės 

poreikiams 

pritaikyti 

kultūros 

vertybes 

2010-2020   

25.388 388 

Atnaujintų kultūros 

paveldo objektų, vnt. 
18 1 6% per 2014 metus 

21.035 306 

2.163 0 

1.990 61 

200 22 

2.4.3.1 

Regiono 

kultūrinio 

paveldo 

objektų 

pritaikymas 

turizmo ir 

bendruomenių 

reikmėms 

2010-2020   

11.263 264 

Kultūros paveldo 

objektų pritaikytų 

turizmo ir 

bendruomenių 

reikmėms skaičius 

x 1 x 

1 projektas 

įgyvendintas 

(Bukaučiškių 

koplyčios 

restauravimas), 1 

projektas 

įgyvendinamas 

9.480 200 

1.243 0 

540 42 

0 22 

  
 

Viso II prioritetas 661.007 116.128 

  
 

ES lėšos 331.909 80.109 

  
 

VB lėšos 150.169 21.444 

  
 

SB lėšos 171.229 8.314 



  
 

Kitos lėšos 7.700 6.260 

III PRIORITETAS: SAUGI, ŠVARI IR PATOGI GYVENTI APLINKA 

  Pavadinimas 

Įvykdymo 

terminas(pradž

ia ir pabaiga) 

Faktinio 

įvykdymo 

data 

Planuotas 

finansavi

mas 

Viso/ES/V

B/SB/Kiti 

šaltiniai 

tūkst. Lt 

Įsisavintas 

finansavimas, 

Viso/ES/VB/

SB/Kiti 

šaltiniai,  

tūkst. Lt 

Vertinimo kriterijus 
Planinė 

reikšmė 

Faktinė 

reikšmė 

Įvertinim

as** 

Komentarai ir 

paaiškinimai 

3.1. 

tikslas. 

Gerinti 

susisiekimo 

infrastruktūrą 

ir 

gyvenamosios 

aplinkos 

būklę 

2010-2020   

701.278 15.086 

Vietinės reikšmės 

automobilių kelių su 

patobulinta danga 

dalis, proc. 

25 16,66 67% 

2013 metų 

duomenys 

346.862 12.831 

Žvyro kelių ilgis, 

vietinės reikšmės 

automobilių keliuose, 

km 

2.000 2.519 79% 

178.312 898 

157.754 1.329 

18.350 28 

Uždavin

ys: 

3.1.1. 

Plėtoti 

susisiekimo 

infrastruktūrą 

2010-2020   

575.440 12.983 

Rekonstruotų, 

sutvarkytų gatvių, 

kelių, tiltų dalis, proc. 

75 x x 

  

299.973 11.035 
Modernizuotų ir naujai 

įdiegtų eismo saugumo 

ir eismo reguliavimo 

priemonių skaičius, 

vnt. 

200 x x 174.552 869 

90.065 1.078 



10.850 0 

3.1.1.1 

Regiono 

miestų, 

miestelių ir 

kaimų gatvių 

rekonstrukcija

, naujų gatvių 

tiesimas, 

sankryžų 

modernizavim

as 

2010-2020   

259.280 998 

Rekonstruotų ir naujai 

įrengtų gatvių  ilgis 

km, įrengtų arba 

modernizuotų 

sankryžų skaičius 

x 

1,69 km., 

36 

sankryžo

s 

x 

4 projektai baigti, 

įgyvendinami 2 

projektai 

65.068 848 

101.502 150 

81.860 0 

10.850 0 

3.1.1.4 

Regiono kelių 

su žvyro 

danga 

rekonstrukcija 

2010-2020   

180.000 11.985 

Rekonstruotų kelių su 

žvyro danga ilgis km 
x 24,91 x 4 projektai baigti 

180.000 10.187 

0 719 

0 1.079 

0 0 

Uždavin

ys: 

3.1.2. 

Gerinti 

gyvenamosios 

ir viešosios 

bendro 

naudojimo 

aplinkos 

kokybę 

2010-2020   

125.838 2.103 
Gyvenamosios 

aplinkos ir viešosios 

bendro naudojimo 

aplinkos gerinimo 

projektų skaičius, vnt. 

30 4 13% per 2014 metus 46.889 1.796 

3.760 29 



67.689 251 

7.500 28 

3.1.2.1 

Regiono 

miestų, 

miestelių ir 

kaimų viešųjų 

erdvių 

sutvarkymas 

ir pritaikymas 

visuomenės 

poreikiams 

2010-2020   

28.296 531 

Sutvarkytų ir 

pritaikytų visuomenės 

poreikiams viešųjų 

erdvių skaičius, plotas 

ha 

x 4 x 

4 projektai baigti 

, 2  projektai 

įgyvendinami 

5.741 460 

550 29 

22.005 15 

0 28 

3.1.2.3 

Vaizdo 

stebėjimo 

sistemų 

įrengimas, 

modernizavim

as ir plėtra 

2010-2020   

180 0 

Įrengtų ir 

modernizuotų vaizdo 

stebėjimo sistemų 

skaičius 

x 1 x 
1 projektas 

įgyvendintas 

60 0 

30 0 

90 0 

0 0 

3.1.2.5 

Turistų ir 

visuomenės 

saugumo bei 

bendradarbiav

imo gerinimas 

2010-2020 2011 

3.320 0 Saugumo bei 

bendradarbiavimo 

gerinimo priemonių 

skaičius 

1 1 100% 

1  projektas 

pradėtas Lazdijų 

rajone (Pastato 

Kapčiamiesčio 

ugniagesių 
2.606 0 



Lietuvos ir 

Lenkijos 

pasienio 

regione 

300 0 
komandai 

statyba) 

414 0 

0 0 

3.1.2.14 

Socialinio ir 

specialaus 

būstų fondų 

plėtra 

2010-2020   

15.000 1.572 

Įrengto socialinio ir 

specialaus būstų fondų 

dydis, butai. 

x x x 

1 projektas 

įgyvendinamas 

(Negyvenamųjų 

patalpų 

Leipalingyje 

pritaikymas 

socialiniam 

būstui) 

0 1.336 

0 0 

7.500 236 

7.500 0 

  Pavadinimas 

Įvykdymo 

terminas 

(pradžia ir 

pabaiga) 

Faktinio 

įvykdymo 

data 

Planuotas 

finansavi

mas 

Viso/ES/V

B/SB/Kiti 

šaltiniai 

tūkst. Lt 

Įsisavintas 

finansavimas, 

Viso/ES/VB/

SB/Kiti 

šaltiniai,  

tūkst. Lt 

Vertinimo kriterijus 
Planinė 

reikšmė 

Faktinė 

reikšmė 

Įvertinim

as** 

Komentarai ir 

paaiškinimai 

3.2. 

tikslas. 

Modernizuoti 

energetikos 

infrastruktūrą 

    

107.738 12.436 

Renovuotų 

daugiabučių namų 

dalis, proc 

20 x x 

  

33.493 6.334 

12.605 0 

11.940 266 



49.700 5.835 

Uždavin

ys: 

3.2.1. 

Didinti 

energijos 

vartojimo 

efektyvumą 

viešojo 

sektoriaus 

pastatuose ir 

daugiabučiuos

e 

gyvenamuosiu

ose namuose 

2010-2020 

  

23.569 5.140 

Renovuotų 

daugiabučių namų 

dalis, proc. 

20 x x 

Nėra duomenų 

už 2014 metus 

16.954 3.191 

Šilumos energijos 

technologiniai 

nuostoliai tinkluose, 

proc. 

15 x x 

  2.075 0 

  4.140 266 

  400 1.682 

3.2.1.1 

Daugiabučių 

namų 

renovacijos 

skatinimas: 

techninės ir 

finansinės 

paramos 

teikimas 

2010-2020   

5.294 1.775 

Renovuotų 

daugiabučių namų 

skaičius 

x x x 

2 projektai 

įgyvendinami 

Druskininkuose 

ir Lazdijuose 

pagal  priemonę 

„Daugiabučių 

namų 

atnaujinimas 

pirmiausia 

didinant jų 

energijos 

vartojimo 

efektyvumą“ 

4.354 1.509 

0 0 

940 266 

0 0 

3.2.1.2 

Viešojo 

sektoriaus 

pastatų 

energetinio 

ūkio 

modernizavim

as ir šildymo 

sistemų 

2010-2020   

12.000 0 
Modernizuotų viešojo 

sektoriaus pastatų 

energetinio ūkio ir 

sutvarkytų šildymo 

sistemų skaičius 

x 4 x 

 1 projektas 

įgyvendinamas 

Lazdijuose 

(Šeštokų kultūros 

namų 

sutvarkymas, II 

etapas) 

8.700 0 

2.075 0 



tvarkymas 
1.225 0 

0 0 

3.2.1.3 

Atsinaujinanči

ų ir vietinių 

energijos 

išteklių 

panaudojimo 

skatinimas ir 

diegimas 

2010-2020   

6.275 3.365 

Įgyvendintų 

atsinaujinančių ir 

vietinių energijos 

išteklių panaudojimo 

projektų skaičius 

x 2 x 

 2 projektai 

įgyvendinti, 1 

projektas 

įgyvendinamas 

3.900 1.682 

0 0 

1.975 0 

400 1.682 

Uždavin

ys: 

3.2.2. 

Renovuoti, 

modernizuoti 

ir plėtoti 

energetikos 

ūkį 

2010-2020   

84.169 7.296 

Atsinaujinančių 

energijos išteklių dalis 

bendrame kuro 

balanse, proc. 

20 x x Nėra duomenų  

16.539 3.143 

10.530 0 

7.800 0 

49.300 4.153 

3.2.2.2 

Regiono 

šilumos tinklų 

ir punktų 

rekonstravima

s 

2010-2020   

9.400 2.248 Rekonstruotų šilumos 

tinklų ir punktų, 

katilinių skaičius 

x 1 x 

1 projektas 

baigtas, 2 

projektai 

įgyvendnami  0 1.124 



0 0 

0 0 

9.400 1.124 

3.2.2.3 

Elektros 

tinklų 

modernizavim

as ir plėtra 

2010-2020   

4.500 5.048 

Modernizuotų ir naujai 

įrengtų elektros tinklų 

ilgis km 

x x x 

1 projektas 

įgyvendinamas - 

330/110/10 kV 

Alytaus TP 110 

kV skirstyklos 

rekonstravimas  

2.250 2.019 

0 0 

0 0 

2.250 3.029 

  Pavadinimas 

Įvykdymo 

terminas 

(pradžia ir 

pabaiga) 

Faktinio 

įvykdymo 

data 

Planuotas 

finansavi

mas 

Viso/ES/V

B/SB/Kiti 

šaltiniai 

tūkst. Lt 

Įsisavintas 

finansavimas, 

Viso/ES/VB/

SB/Kiti 

šaltiniai,  

tūkst. Lt 

Vertinimo kriterijus 
Planinė 

reikšmė 

Faktinė 

reikšmė 

Įvertinim

as** 

Komentarai ir 

paaiškinimai 

3.3. 

tikslas. 

Kurti ir 

modernizuoti 

ekoinžinerinę 

infrastruktūrą 

    

483.334 29.008 

Ekoinžinerinę 

infrastruktūrą 

kuriančių, 

modernizuojančių 

projektų skaičius, vnt. 

50 x x per 2014 metus 

319.828 22.901 

43.697 455 

96.883 142 



22.926 5.510 

Uždavin

ys: 

3.3.1. 

Gerinti 

vandens 

telkinių būklę 

ir išvalyti 

užterštas 

teritorijas 

    

24.412 1.616 

Išvalytų tvenkinių ir 

kitų vandens telkinių, 

sutvarkytų pakrančių 

zonų skaičius 

25 x x 

per 2014 metus 

18.117 1.474 

Išvalytų tvenkinių ir 

kitų vandens telkinių, 

sutvarkytų pakrančių 

zonų plotas ha 

25 x x 

160 0 

6.135 142 

0 0 

3.3.1.8 

Kitų regiono 

vandens 

telkinių 

išvalymas ir 

vandens 

būklės 

gerinimas 

2010-2020   

2.100 1.225 

Išvalytų vandens 

telkinių skaičius ir 

plotas ha 

x x x 

1 projektas 

įgyvendinamas 

Druskininkuose 

(Vijūnėlės 

tvenkinio 

vandens būklės 

gerinimas) 

1.800 1.103 

0 0 

300 123 

0 0 

3.3.1.14 

Apleistų 

(bešeimininki

ų) pastatų ir 

kitų aplinką 

žalojančių 

objektų 

likvidavimas  

2010-2020   

2.550 391 

Likviduotų apleistų 

pastatų ir kitų aplinką 

žalojančių objektų  

skaičius 

x x x 

Vienas projektas 

įgyvendinamas 

(Ladijų   raj.sav.) 

2.250 371 

0 0 



300 20 

0 0 

Uždavin

ys: 

3.3.2. 

Renovuoti, 

modernizuoti 

ir plėtoti 

geriamo 

vandens 

tiekimo, 

nuotekų 

šalinimo 

tinklus 

    

455.584 4.590 

Įrengtų (rekonstruotų) 

geriamojo vandens 

gerinimo stočių 

skaičius, vnt. 

5 x x per 2014 metus 

298.876 3.870 

Rekonstruotų buitinių 

nuotekų valymo 

įrenginių skaičius, vnt. 

15 6 40% per 2014 metus 

43.537 455 
Prie centralizuotų 

vandens ir nuotekų 

tinklų naujai 

prisijungusių vartotojų 

dalis, proc. 

85 70 82%   90.245 0 

22.926 264 

 3.3.2.1  

Geriamo 

vandens 

tiekimo ir 

nuotekų 

šalinimo 

tinklų ir 

siurblinių 

renovavimas, 

modernizavim

as ir plėtra, 

vandens 

gerinimo ir 

geležies 

šalinimo 

sistemų 

įrengimas 

2010-2020   

261.590 4.571 

Renovuotų ir 

modernizuotų geriamo 

vandens tiekimo ir 

nuotekų šalinimo 

tinklų ilgis km  

x 36,43 x 

2 projektai baigti,  

3 projektai 

įgyvendinami  

181.618 3.856 
nuotekų šalinimo 

siurblinių skaičius 
x 6 x 

28.573 454 

įrengtų vandens 

gerinimo ir geležies 

šalinimo sistemų 

skaičius 

x x x 42.122 0 

9.277 262 

Uždavin

ys: 

Plėtoti atliekų 

tvarkymo 
2010-2020   3.338 22.802 

Gyventojų dalis, 

rūšiuojanti atliekas, 
60 40 67%   



3.3.3. sistemą 
2.835 17.557 

proc. 

0 0 

503 0 

0 5.246 

3.3.3.1 

Praeities 

taršos 

likvidavimas 

2010-2020   

3.203 22.802 

Objektų, kuriuose 

likviduota praeities 

tarša, skaičius, / plotas 

ha 

x x x 

3 projektai 

įgyvendinami 

(ARATC) 

2.708 17.557 

0 0 

495 0 

0 5.246 

  Pavadinimas 

Įvykdymo 

terminas(pradž

ia ir pabaiga) 

Faktinio 

įvykdymo 

data 

Planuotas 

finansavi

mas 

Viso/ES/V

B/SB/Kiti 

šaltiniai 

tūkst. Lt 

Įsisavintas 

finansavimas, 

Viso/ES/VB/

SB/Kiti 

šaltiniai,  

tūkst. Lt 

Vertinimo kriterijus 
Planinė 

reikšmė 

Faktinė 

reikšmė 

Įvertinim

as** 

Komentarai ir 

paaiškinimai(info

rmacija apie 

priemo-nių ar 

uždavinių 

neįvyk-dymą 

lėmusias 

priežastis, 

informacija apie 

ilgalaikių 

priemonių 

tarpinius 

rezultatus, 

informacija apie 

prieš terminą 

baigtas 



priemones ir kt.) 

3.4. 

tikslas. 

Darniai 

tvarkyti ir 

vystyti 

regiono 

teritoriją 

    

29.761 1.036 

Savivaldybių, turinčių 

galiojančius 

savivaldybių teritorijų 

planavimo 

dokumentus, dalis, 

proc. 

100 100 100% 

  

19.003 881 

Įgyvendintų 

aplinkosauginių 

projektų skaičius, vnt. 

50 x x 

200 0 

10.558 155 

0 0 

Uždavin

ys: 

3.4.1. 

Rengti 

bendruosius, 

specialiuosius 

ir detaliuosius 

planavimo 

dokumentus ir 

kaupti 

duomenis 

2010-2020   

29.461 1.036 

Savivaldybių teritorijų 

ir jų dalių (miestų ir 

miestelių) atnaujintų 

bendrųjų, specialiųjų ir 

kt. planavimo 

dokumentų skaičius, 

vnt. 

20 4 20% per 2014 metus 

19.003 881 

0 0 

10.458 155 

0 0 



3.4.1.1 

Regiono 

savivaldybių 

strateginių 

plėtros planų 

atnaujinimas 

2010-2020   

5.830 273 

Atnaujintų regiono 

savivaldybių 

strateginių plėtros 

planų skaičius 

x 4,00 x 

4 projektai baigti, 

įgyvendinamas 1  

projektas 

4.940 232 

0 0 

890 41 

0 0 

3.4.1.3 

Regiono 

savivaldybių 

teritorijų ir jų 

dalių (miestų 

ir miestelių) 

išvystymo 

specialiųjų ir 

detaliųjų 

planų 

parengimas 

2010-2020   

1.147 763 

Parengtų regiono 

savivaldybių teritorijų 

ir jų dalių (miestų ir 

miestelių) išvystymo 

specialiųjų ir detaliųjų 

planų skaičius 

x 4,00 x 

3 projektai baigti,  

5 projektai  

įgyvendinami 

829 649 

0 0 

318 115 

0 0 

Uždavin

ys: 

3.4.2. 

Plėtoti 

aplinkosaugin

į švietimą 

2010-2020   

300 0 

Parengtų 

aplinkosauginio 

švietimo programų 

skaičius, vnt. 

4 x x 

per 2014 metus 
0 0 

Inicijuotų ir paremtų 

aplinkosauginių 

renginių ir kitų 

projektų skaičius, vnt. 

20 x x 200 0 

100 0 



0 0 

3.5. 

tikslas. 

Didesnis 

atsinaujinanči

ų energijos 

išteklių 

energijos 

naudojimas 

2014,00   

77.460 0 

Savivaldybių, turinčių 

galiojančius 

savivaldybių teritorijų 

planavimo 

dokumentus, dalis, 

proc. 

100 100 100% 

  

23.981 0 

Įgyvendintų  projektų 

skaičius, vnt. 
x x x 

1.751 0 

6.698 0 

45.030 0 

Uždavin

ys: 

3.5.1. 

Atsinaujinanči

ų energijos 

išteklių 

naudojimo 

skatinimas ir 

diegimas 

2014   

77.460 0 

Savivaldybių 

teritorijose 

įgyvendintų projektų 

skaičius, vnt. 

x x x   

23.981 0 

1.751 0 

6.698 0 

45.030 0 

  
 

Viso III prioritetas 1.399.571 57.566 

  
 

ES lėšos 743.167 42.947 



  
 

VB lėšos 236.565 1.353 

  
 

SB lėšos 283.833 1.893 

  
 

Kitos lėšos 136.006 11.373 

  

  

  
Viso plane 3.924.110 213.300 

  
ES lėšos 2.555.338 149.288 

  
VB lėšos 429.391 24.932 

  

SB lėšos 733.570 13.543 

  

Kitos lėšos 205.810 25.537 

 

 

 

Prioritetas Vertinimo kriterijus 
Planinė 

reikšmė 

Faktinė 

reikšmė 
Ekspertinis įvertinimas 

1 Prioritetas. 

 

KONKURENCINGA 

EKONOMIKA 

Bendrasis vidaus 

produktas tenkantis 

vienam regiono gyventojui 

palyginti su šalies 

vidurkiu,  proc. (2013 m. 

duomenimis) 

90 64,95 

2013 m. Bendrasis vidaus produktas tenkantis vienam regiono gyventojui 

palyginti su šalies vidurkiu sudarė 64,95%. Alytaus apskritis pagal šį rodiklį 

užėmė 8 vietą tarp apskričių. 2012 m duomenimis Tai sudarė 3,31% viso šalyje 

sukurto BVP ir pagal šį rodiklį apskritis buvo aštunta šalyje. 

Regione sukurta šalies 

BVP dalis, proc. (2012 m. 

duomenimis) 

6 3,31 

2 Prioritetas. Vidutinis metinis 100 144,21           Vidutinis nedarbo lygis 2014 m. Alytaus apskrityje buvo 13,7%. Vidutinis 



 

KONKURENCINGA 

EKONOMIKA 

registruotų bedarbių ir 

darbingo amžiaus 

gyventojų santykis regione 

palyginti su šalies 

vidurkiu,  proc.   (2014 m. 

duomenimis)     

nedarbo lygis 2013 m. Lietuvoje buvo 9,5%. Šis rodiklis 44,21 proc. viršijo šalies 

vidurkį. Alytaus apskritis pagal šį rodiklį užėmė paskutinę  vietą tarp apskričių. 

         Vidutinės disponuojamosios pajamos vienam regiono namų ūkio nariui per 

mėnesį 2013 m. Alytaus apskrityje buvo 941 Lt. Vidutinės disponuojamosios 

pajamos vienam regiono namų ūkio nariui per mėnesį 2013 m. vidutiniškai 

Lietuvoje sudarė 1108  Lt. Šis rodiklis 15,07  proc. mažesnis nei vidutiniškai 

Lietuvoje. Alytaus apskritis pagal šį rodiklį užėmė 8  vietą tarp apskričių. Vidutinės 

disponuojamosios pajamos 

vienam regiono namų ūkio 

nariui per mėnesį palyginti 

su šalies vidurkiu, proc. 

(2013 m. duomenimis) 

95 84,93 

Prioritetas 3                                                                                  

SAUGI, ŠVARI IR 

PATOGI GYVENTI 

APLINKA 

Šiukšles rūšiuojančių 

asmenų dalis, proc.  
60 40 

  

Išleista nepakankamai 

išvalytų nuotekų,  tūkst. 

kubinių metrų (2013 m. 

duomenimis) 

0 95,7 

Išmestų teršalų kiekis 

tenkantis 1 kvadratiniam 

kilometrui, kg . (2011 m. 

duomenimis) 

0 265 

 

 

 

 

REKOMENDACIJOS DĖL PLANO ĮGYVENDINIMO IR TOBULINIMO 

 

Atsižvelgiant į pasikeitusią Lietuvos socialinę - ekonominę situaciją bei įvertinus naujas regiono plėtros galimybes 2012 m. pradėtas rengti Alytaus regiono  

plėtros planas 2014-2020 metams. Alytaus regiono plėtros planas 2014-2020 m. rengiamas laikantis planavimo proceso tęstinumo, atsižvelgiant į jau pasiektus rezultatus 

ir lygiagrečiai su būsimo 2014-2020 m. programavimo laikotarpio nacionaliniais strateginiais ir programiniais dokumentais. Planas rengiamas vadovaujantis Lietuvos  

Respublikos regioninės plėtros įstatymu bei LR Vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. Įsakymu Nr.1V-706 patvirtinta Regiono plėtros planų rengimo metodika. 

Alytaus regiono plėtros planą 2014 – 2020 metams Alytaus regiono plėtros tarybai  patvirtinti bus teikiama 2015 metais.  

  

 

 

  

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus apskrities skyriaus vedėja                             Vilija Vervečkienė 


