
ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ "REGIONINĖS
PLĖTROS TOBULINIMAS, REGIONŲ PLĖTROS PLANAI IR SAVIV ALDYBIŲ

(ILGALAIKIAI / TRUMP ALAIKIAl) STRATEGINIAI PLĖTROS PLANAI"
TIKSLINIMO

2011 m. birželio 20 d. Nr. 51/6S-10
Druskininkai

Vadovaudamasi Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos va1stybės biudžeto
lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 352 (Žin., 2008, Nr.48-1778; 2009, Nr. 22-853;
2010, Nr. 69-3446) 9 punktu ir siekdama užtikrinti efektyvų Europos Sąjungos fondų lėšų
panaudojimą,

Alytaus regiono plėtros taryba n u spr e n d ž i a:

1. Patikslinti Alytaus regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto "Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimas" VP 1-4.2-VRM -02-R įgyvendinimo priemonę "Regioninės
plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai
plėtros planai" sąrašą Nr. 11 2007-2010 metų laikotarpiui, patvirtintą 2009 m. kovo 30 d.
sprendimu Nr. (10.18)-3R-1 (sąrašas pridedamas).

2. Sprendimas dėl finansavimo šaltinių lėšų sumų tiksl inimo įsigalios gavus dokumentus,
pagrindžiančius sutaupytas lėšas.
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PATVIRTINTA
Alytaus regiono plėtros tarybos
2009 m. kovo 30 d.
sprendimu Nr.(l 0.18)-3R-l
(Alytaus regiono plėtros tarybos 2011 m. birželio 20
d. sprendimu Nr.5116S-l 0 atliktas patikslinimas)

Alytaus regiono projektų sąrašas Nr. 11
2007-2010 metų laikotarpiui pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto "Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimas" igyvendinimo priemonę VPI-4.2-VRM-02-R-ll "Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių

(ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai"

Alytaus rajono
trumpalaikio

strateginio plėtros
plano parengimas

Alytaus
rajono

savivaldybės
administracija

pateikta
2009-02-02

Projekto tikslas -
nustatyti Alytaus rajono vietą ir reikšmę
šalies ekonominiame ir socialiniame
gyvenime, įvertinti nuolat kintančias
plėtros tendencijas, išanalizuoti jų reikšmę
savivaldybės vykdomai politikai ir
suformuluoti alternatyvias plėtros
perspektyvas bei rekomenduoti
nacionalinių ir ES struktūrinių fondų lėštĮ
išdėstymo schemas, siekiant subalansuoti
investicijas, nukreiptas į maksimalią naudą
rajone.
Siektini rezultatai:
-Sudaryti prielaidas sėkmingai parengti
trumpalaikį Strateginį planą.
-Išanalizuoti rajono ekonominę ir socialinę
situacij ą, identifikuoti strategines rajono
problemas atliekant gyventojų apklausą
-Parengti ir Taryboje patvirtinti rajono
raidos viziją, prioritetus bei priemonių

72.040,55 61.233,54 10.807,01 0,00 0,00 2009 /09 12 2009/06/01



planą.
-Organizuoti viešą Strateginio plano
svarstymą.
-Parengti ir Taryboje patvirtinti tolimesnio
projekto palaikymo sistemą.

Projekto tikslas-
pagerinti Alytaus miesto savivaldybės

Alytaus
plėtros planavimą, kad kryptingai lr

Alytaus miesto
miesto efektyviai būtų naudojami turimi ištekliai.

savivaldybės
savivaldybės

Siektini rezultatai:
2 strateginio plėtros

administracija
Atlikta Alytaus miesto ekonominės - 98.820,00 83.990,00 14.830,00 0,00 0,00 2009/09 15 2009/05/30

plano tobulinimas socialinės būklės analizė, identifikuotos ir
(AMS plėtros

pateikta
suformuluotos miesto savivaldybės

planas)
2009-02-03

strateginės problemos.
Patikslintas Alytaus miesto plėtros iki 2015
metų strateginio plano dokumentas.
Pagrindinis tikslas -
atlikti visapusišką Lazdijų rajono
savivaldybės analizę, išnagrinėti
alternatyvias plėtros perspektyvas bei

Lazdijų parengti savivaldybės, valstybės, Europos
Lazdijų rajono rajono Sąjungos bei kitų šalių lėšų panaudojimą

3
savivaldybės savivaldybės ilgalaikį planą.

100.288,00 85.244,80 15.043,20 0,00 0,00 2009110 15 2009/06/30strateginio plėtros administracija Siektini rezultatai:
plano parengimas pateikta Pagrindinis rezultatas - parengtas Lazdijų

2009-02-04 rajono savivaldybės ..
plėtrosstrategmls

planas. Jo dėka bus racionaliau lr
efektyviau panaudojamos lėšos.
Bus sukurtas internetinis puslapis su
galimybe visuomenei teikti siūlymus.
Pagrindinis tikslas -

Alytaus parengti Alytaus regiono plėtros planą 20 10
apskrities - 2020 metams, numatant regiono ilgalaikės

4
Alytaus regiono viršininko ir trumpalaikės plėtros kryptis, tikslus ir
plėtros 2010 - 2020 administracija uždavinius bei priemones jiems 176.470,59 150.000,00 0,00 26.470,59 0,00 2009111 12 2009/06/30

metų plano pateikta įgyvendinti.
parengImas 2009-02-04 Siektini rezultatai:
(Alytaus regiono Parengtas Alytaus regiono plėtros 2010-



plėtros planas) 2020 m. planas, padedantis užtikrinti damią
regiono plėtrą. Numatytos Alytaus regiono
ilgalaikės ir trumpalaikės plėtros kryptys,
plėtros tikslai ir uždaviniai bei priemonės
jiems įgyvendinti.
Pagrindinis tikslas -
- parengti Varėnos rajono savivaldybės
plėtros 2008 - 2017 metų strateginį planą,

Varėnos rajono kuris padėtų užtikrinti damią viso Varėnos
savivaldybės rajono plėtrą, veiksmingą finansinių,
plėtros 2008 - Varėnos materialinių lr žmogiškųjų išteklių

2017 metų rajono naudojimą bei racionalų plėtros
strateginio plano savivaldybės finansavimą bei prisidėtų prie regioninės

5
parengImas administracija plėtros planavimo gerinimo.

189.600,00 161.160,00 28.440,00 0,00 0,00 2007/05 34 2009/09/0 Ipateikta Siektini rezultatai:
2009-03-04 Parengtas Varėnos rajono savivaldybės
(pakartotinis plėtros 2008 - 2017 m. strateginis planas,
kvietimas) padedantis užtikrinti damią viso Varėnos

rajono plėtrą, veiksmingą finansinių,
materialinių lr žmogiškųjų išteklių
naudojimą bei racionalų plėtros
finansavimą bei prisidedantis pne
regioninės plėtros planavimo gerinimo.
Projekto tikslas-
parengti transporto sektoriaus studiją dėl

\
Alytaus strateginio plėtros plane numatomos

Alytaus m. Alytaus miesto priemonės poreikio pagrindimo.
transporto sektoriaus savivaldybės Siektini rezultatai:

6 studijos rengimas (I administracija - atlikta Alytaus miesto transporto sektoriaus 10.000,00 6.887,00 3.113,00 0,00 0,00 2010-04 5 2010-03-01
etapas) pateikta studija: Alytaus miesto Naujosios gatvės esamos

2009-11-04 situacijos analizė, poreikio įrengti Naujosios
gatvės II elės ruožą pagrindimas, ekonominis
pagrindimas, sąnaudų ir naudos analizė,
pateiktos išvados ir pasiūlymai.



Projekto tikslas-
parengti Alytaus rajono transporto sektoriaus
studijas, kurių tikslas yra nustatyti Alytaus
rajono transporto sektoriaus plėtrą, įvertinti
nuolat kintančias plėtros tendencijas,
suformuluoti plėtros perspektyvas bei
rekomenduoti nacionalinių lr ES struktūrinių
fondų lėšų išdėstymo schemas, siekiant
subalansuoti investicijas, nukreiptas Į
maksimalią naudą rajone.
Siektini rezultatai:
-Parengtos Alytaus rajono transporto sektoriaus

Alytaus rajono Alytaus rajono
studijos - 4 vnt.:

7 transporto sektoriaus savivaldybės
"Alytaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės

26.702,00 22.696,70 4.005,30 0,00 0,00 2010 -04 7 2010-03-10
studijų parengimas administracija

kelio Alovė - Ilgai rekonstrukcijos galimybių
studija";

2009-11-05
"Alytaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės
kelio Pivašiūnai - Eigirdonys rekonstrukcij os
galimybių studija";
"Alytaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės
kelio Nemunaitis - Makniūnai rekonstrukcijos
galimybių studija";
"Alytaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės
kelio Karkl iniškės- Bazorai -Radvilonys-
Tabalenka rekonstrukcijos galimybių studija" .

X;X n

Bendra suma 673.921,14 571.212,04 76.238,51 26.470,59 0,00
+ ......

Regioninės plėtros departamento
prie VRM Alyta s apskrities
sk"riaus ~i
/" f tI'".}

C2!ij ečkienė
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