
ALYTAUS  REGIONO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 

2011 METŲ II KETVIRČIO ATASKAITA 

Regiono plėtros plano pokyčiai Išorinės aplinkos pokyčiai, turintys įtakos 

regiono plėtros plano įgyvendinimui 

1. Per praėjusį ketvirtį pradėti įgyvendinti 

projektai (kartu pateikiama nuoroda į regiono 

plėtros plano priemonę, nurodomos skirtos lėšos 

ir planuojami pasiekti rezultatai): 

1.1. Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos  

Respublikos valstybės biudžeto lėšomis 

finansuojami projektai (regioninė dimensija); 

1. Projektas „Dailidės ežerėlio išvalymas“. 
Sutartis pasirašyta 2011.06.09. Skirtos ES lėšos 

– 53.574,3 Lt, VB – 5.952,69 Lt, sutarties vertė 

– 59.526,99 Lt. Planuojami rezultatai: 

Projekto metu bus išvalyta Dailidės ežerėlis. 

Iškastas dumblas bus išvežtas į sandėliavimo 

aikštelę Alytaus regiono nepavojingų atliekų 

sąvartyne. 

(Alytaus regiono 2010-2020 metų plėtros plano 

priemonė: 3.3.1.) 

1.2. Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos  

Respublikos valstybės biudžeto lėšomis 

finansuojami projektai (valstybinio planavimo ir 

konkursiniai); 

Nėra 

1.3. Valstybės biudžeto lėšomis finansuojami 

projektai (Valstybės investicijų programa, 

Privatizavimo fondas, savivaldybių biudžetų 

lėšos); 

1. Projektas „Varėnos rajono savivaldybės 

Varėnos seniūnijos Merkio upės baseino 

griovių remontas ir rekonstrukcija“  
Skirtos lėšos 72.000,00 tūkst. Lt,  

planuojamas rezultatas – Rekonstruota 2,6 km 

griovių, 4 pralaidos, 24 drenažo žiotys.  

(Alytaus regiono plėtros plano priemonė: 1.3.1.) 

;      

2. Projektas „Varėnos miesto 

daugiafunkcinio sporto, pramogų, 

konferencijų, parodų, turizmo ir aktyvaus 

poilsio centro statyba“: 

Skirtos lėšos- 1.000.000,00 Lt,  

planuojamas rezultatas – Įrengta dalis baseino. 

(Alytaus regiono 2010-2020 metų plėtros plano 

priemonė: 2.4.1.) 

 

1.4. Projektai, finansuojami pagal Europos 

Šioje skiltyje nurodomi išoriniai veiksniai, turėję 

įtakos regiono plėtros plano įgyvendinimui per 

praėjusį ketvirtį, pvz.: 

1. Paskelbti paramą administruojančių institucijų 

kvietimai teikti projektų paraiškas; 

1. Regioninio planavimo kvietimas.  

Pasiūlymas teikti paraiškas Daugiabučių namų 

atnaujinimui pirmiausia didinant jų energijos 

vartojimo efektyvumą ,  

Centrinė projektų valdymo agentūra,2011-04-05 

Pasibaigęs nuo: 2011-05-31 2011 m. balandžio 

05 d. Lazdijų rajono savivaldybės 

administracijai išsiųstas pasiūlymas teikti 

paraišką ES struktūrinei paramai gauti (pagal 

priemonę VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių 

namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų 

energijos vartojimo efektyvumą“). 

 

2. Naujos (pakeistos) patvirtintos veiksmų 

programų priemonės; 

            1. Lietuvos Respublikos susisiekimo 

ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. 3-

368 „Dėl Lietuvos respublikos susisiekimo 

ministro 2008 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. 3-

331 „Dėl VP2-4.4-SM-02-R priemonės 

„Savivaldos transporto infrastruktūros 

modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo 

sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

          2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministro 2011 m. birželio 2 d.  įsakymas Nr. 1V-

427 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministro 2008 m. lapkričio 27 d. įsakymo 

Nr. 1V-419 „Dėl 2007–2013 žmogiškųjų išteklių 

plėtros veiksmų programos 4 prioriteto 

„Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo 

administravimo efektyvumo didinimas“ 

įgyvendinimo priemonės VP1-4.2-VRM-04-R 

„Teritorijų planavimas“ projektų finansavimo 

sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.  

3. Patvirtintos valstybinės programos ar jų lėšų 

sąmatos.  

Nėra 

4. Išorinės kliūtys ar grėsmės, dėl kurių plano 

uždaviniai ar priemonės gali būti 



teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos 

kaimynystės ir partnerystės priemonės 

programas; 

1. projektas LT-PL/124 „Pasienio keliai – 

Punsko, Alytaus, Krasnapolio, Suvalkų 

savivaldybių ir Seinų apskrities 

bendradarbiavimo tinklo plėtra“ 

Sutarties vertė – 5.032.357,00  Lt.  

Planuojami rezultatai: 

bus rekonstruotas 7,44 km kelias Nemunaitis-

Makniūnai 

 

1.5. Kiti projektai, kurie nepatenka į aukščiau 

įvardintas kategorijas. 

Nėra 

neįgyvendintos. 

 

2. Per praėjusį ketvirtį baigti įgyvendinti 

projektai (kartu pateikiama nuoroda į regiono 

plėtros plano priemonę, nurodomos panaudotos 

lėšos ir pasiekti rezultatai): 

2.1. Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos  

Respublikos valstybės biudžeto lėšomis 

finansuojami projektai (regioninė dimensija); 

1. Projektas „Butrimonių vaikų darželio 

infrastruktūros atnaujinimas 

“ Baigtas 2011.06.03. 

 Pasiekti rezultatai – modernizuotas 1 vaikų 

darželis, 50 vietų.  

Išmokėta: 

 ES lėšos – . 126.544,56 Lt,  

VB – ,00 Lt,  

Panaudotos lėšos – 148.875,9 Lt  

 (Alytaus regiono 2010-2020 metų plėtros plano 

priemonė: 2.1.1.) 

2. Projektas „Alytaus rajono savivaldybės 

vietinės reikšmės kelio Alovė - Ilgai 

rekonstrukcija“. Baigtas 2011.05.23.  

Pasiekti rezultatai - nutiestas 8,96 km ilgio 

kelias 

Išmokėta: 

 ES lėšos – 2.790.014,87  Lt,  

VB – 344.648,9 Lt,  

Panaudotos lėšos – 3.551.823 Lt  

 (Alytaus regiono plėtros plano priemonė: 

3.1.1.) 

3. Projektas „Praeities taršos likvidavimas 

Krokialaukio seniūnijoje“.  
Baigtas 2010.03.24 

Pasiekti rezultatai: 

 išvalytas Krokialaukio pesticidų sandėlis, 

išvalytas plotas 0,29 ha, iškasta užteršto grunto - 



2365 kub.m. 

Išmokėta: 

 ES lėšos – 396.612,85 Lt,  

VB – 0,0 Lt,  

Panaudotos lėšos – 456.104,00 Lt  

(Alytaus regiono 2010-2020 metų plėtros plano 

priemonė: 3.3.3.) 

4. Projektas „Alytaus rajono trumpalaikio 

strateginio plėtros plano parengimas“.  
Baigtas 2011.03.29.  

Pasiekti rezultatai: 

 Parengtas Alytaus rajono trumpalaikis 

strateginis plėtros planas 2010-2012 m. 

Išmokėta: 

 ES lėšos – 61.233,54 Lt,  

VB – 0,0 Lt,  

Panaudotos lėšos – 70.419,00 Lt  

(Alytaus regiono 2010-2020 metų plėtros plano 

priemonė: 3.4.1.) 

5. Projektas „Daugų miesto bendrojo ir 

detaliųjų planų parengimas“.  
Baigtas 2011.05.23.  

Pasiekti rezultatai:  

Parengtas ir patvirtintas Daugų miesto bendrasis 

planas, parengti 5 detalieji planai:  Daugų 

policijos nuovados, stambiųjų atliekų surinkimo 

aikštelės, rekreacinės teritorijos prie Didžiulio 

ežero, Daugų parko teritorijos, rekreacinės 

teritorijos prie irklavimo bazės.  

Išmokėta: 

 ES lėšos – 21.439,12  Lt,  

VB – 0,0 Lt,  

Panaudotos lėšos – 38.122,60 Lt  

(Alytaus regiono 2010-2020 metų plėtros plano 

priemonė: 3.4.1.) 

2.2. Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos  

Respublikos valstybės biudžeto lėšomis 

finansuojami projektai (valstybinio planavimo ir 

konkursiniai); 

Nėra 

2.3. Valstybės biudžeto lėšomis finansuojami 

projektai (Valstybės investicijų programa, 

savivaldybių biudžetų lėšos); 

Nėra 

2.4. Projektai, finansuojami pagal Europos 

teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos 

kaimynystės ir partnerystės priemonės 

programas; 

LT-PL/065 "Europos kultūrų bendradarbiavimo 

stiprinimas išsaugant kultūrinį tapatumą"  



Pasiekti rezultatai:  

suorganizuoti 5 renginiai, įsigyta įranga ir 

mobili scena 

Panaudotos lėšos – 474.571,00 Lt 

(Alytaus regiono 2010-2020 metų plėtros plano 

priemonė: 2.4.2.) 

2.5. Kiti projektai, kurie nepatenka į aukščiau 

įvardintas kategorijas. 

Nėra 

3. Šioje skiltyje nurodomi skyriaus atlikti veiksmai per praėjusį ketvirtį, įgyvendinant regiono 

plėtros planą  (pvz., paskelbti kvietimai teikti projektinius pasiūlymus ir pan.) 

Alytaus regiono plėtros tarybos 2011 m. birželio 20 d. posėdžio metu buvo pakeista ir patikslinta 13 

regiono projektų sąrašų: 

* 1 pagrindinis sąrašas (2007-2013 m.) pagal priemonę „"Savivaldos transporto infrastruktūros 

modernizavimas ir plėtra“; 

*1 rezervinis sąrašas (2007-2013 m.) pagal priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros 

modernizavimas ir plėtra“; 

* 1 pagrindinis sąrašas 2007-2013 m. pagal priemonę "Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų 

plėtra regionuose" ; 

* 2 pagrindiniai sąrašai 2007-2010 ir 2011-2013 m. pagal priemonę „Savivaldybių institucijų ir 

įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“; 

* 1 pagrindinis sąrašas 2007-2013 m. pagal priemonę „Regioninių ekonomikos augimo centrų 

plėtra“; 

* 1 pagrindinis sąrašas 2007-2013 m. pagal priemonę "Viešosios paskirties pastatų renovavimas 

regioniniu lygiu" 

* 1 pagrindinis sąrašas 2007-2010 m. pagal priemonę "Regioninės plėtros tobulinimas, regionų 

plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai" 

* 2 pagrindiniai sąrašai 2007-2010 ir 2011-2013 m. pagal priemonę „"Daugiabučių namų 

atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą" 

* 1 pagrindinis sąrašas 2007-2013 m. pagal priemonę "Investicijos į ikimokyklinio ugdymo 

įstaigas" 

* 1 pagrindinis sąrašas 2007-2013 m. pagal priemonę „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo 

vietovėse steigimas“; 

* 1 pagrindinis sąrašas 2007-2010 m. pagal priemonę "Nestacionarių socialinių paslaugų 

infrastruktūros plėtra" 

 

4.  Šioje skiltyje nurodomi esminiai socialiniai ekonominiai rodikliai ir jų pokyčiai per praėjusį 

ketvirtį (jeigu numatyti regionų plėtros plane – tai tikslų kriterijai, jeigu ne – tai Regionų socialinių 

ekonominių skirtumų mažinimo 2011–2013 metų programoje nurodyti nacionalinės regioninės 

politikos tikslų įgyvendinimo (rezultato) kriterijai: 1) vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis; 2) 

vidutinis metinis nedarbo lygis. Pažymėtina, kad šie rodikliai atitinkamai turi būti palyginti su 

šalies vidutiniu metiniu bruto darbo užmokesčiu ir su šalies vidutiniu metiniu nedarbo lygiu. 

 

         1) 2011 m. I ketvirtyje vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Alytaus apskrityje buvo 

1.795,1 Lt, t.y. 86,65 % šalies vidurkio, kuris buvo 2071,60 Lt. Statistikos departamentas 2011 m. II 

ketvirčio duomenų neturi.  

2) 2010 m. registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Alytaus apskrityje buvo 

16,9%. Tai 2,4 procentinio punkto daugiau nei šalies vidurkis (14,5). Statistikos departamentas 

2011 m. II ketvirčio duomenų neturi.  

         2)Alytaus teritorinės darbo biržos duomenimis 2011 m. birželio mėnesio pabaigoje bedarbių ir 



darbingo amžiaus gyventojų santykis Alytaus apskrityje buvo 13,8%. Tai 2,6 procentinio punkto 

daugiau nei šalies vidurkis (11,2%). 

 

 

 


