
ALYTAUS REGIONOPLĖTROS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS REGIONO PLĖTROS 2010 -2020 M. PLANO ĮGYVENDINIMO 2010
MET AIS STEBĖSENOS ATASKAITOS TVIRTINIMO

2011 m. birželio 20 d. Nr.5l /6S-4
Druskininkai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1987;
2002, Nr. 123-5558; 2010, Nr. 48-2285) _13straipsnio 8 dalimi"

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

1. Patvirtinti Alytaus regiono plėtros 2010-2020 metų plano įgyvendinimo 2010 metais
ataskaitą (pridedama).

L.e. Alytaus regiono p1ėtros tarybos pirmininko pareigas Elvinas Jankevičius



PATVIRTINTA
Alytaus regiono plėtros tarybos
2011 m. birželio 20 d.
sprendimu Nr.51/6S-4

Alytaus regiono 2010-2020 metų plėtros plano 2010 metų stebėsenos

ATASKAIT A

Parengė:
Regioninės plėtros departamento prie VRM
Alytaus apskrities skyrius

Alytaus regiono plėtros planas parengtas įgyvendinant Alytaus apskrities viršininko
administracijos projektą "Alytaus regiono plėtros 20 I0 - 2020 metų plano parengimas" (projekto
Nr. VPl-4.2-VRM-02-R-11-003), kurį finansuoja Europos Socialinis fondas ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybė pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto
"Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas"
įgyvendinimo priemonę VPI-4.2-VRM-02-R "Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros
planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai".

Regiono plėtros planas patvirtintas Alytaus regiono plėtros tarybos 2010 m. birželio 3 d.
sprendimu Nr. (10.18)-4R-1.

Alytaus regiono plėtros iki 2020 metų plano įgyvendinimo koordinavimą, vadovaujantis
Regioninės plėtros įstatymu, vykdo:

1. Alytaus apskrities viršininko administracija - iki 2010 birželio 30 d. ;
2. Vidaus reikalų ministerija - nuo 20 I0 liepos 1 d. iki gruodžio 31 d.;
3. Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikahĮ ministerijos - nuo 2011 m. sausIO

1d.
Planą taip pat įgyvendina Alytaus apskrities- Alytaus miesto bei rajono, Varėnos, Lazdijų

rajonų ir Druskininkų savivaldybės.
Atsižvelgiant į tai, kad Alytaus regiono 2010-2020 metų plėtros planas buvo parengtas ir

patvirtintas tik 2010 m. viduryje ir į tai, kad Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės oficialiai dar nepaskelbęs statistinių duomenų už 2010 metus, šioje ataskaitoje
pateikiama informacija apie įgyvendintas ir įgyvendinamas priemones, taip pat apie artimiausiu
metu numatomas įgyvendinti priemones.

Stebėsena buvo vykdoma vadovaujantis Uždavinių įgyvendinimo vertinimo (produkto)
kriterijais.

Ataskaitoje pateikiami savivaldybių pateikti apibendrinti duomenys apie Alytaus regiono
plėtros iki 2020 metų plane numatytų uždavinių įgyvendinimo priemonių vykdymą 20 10 metais.



II. SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ PATEIKTI DUOMENYS APIE ALYTAUS REGIONO PLĖTROS PLANE IKI 2020 METŲ
NUMATYTŲ UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMĄ 2010 METAIS

Uždavinių įgyvendinimo vertinimo (produkto) kriterijai

L . 1. Prioritetas. KONKURENCINGA EKONOMIKA

~ 1.1. ~ikSlas. Gerinti verslo ir inveSti~inę aplinką

'
I

:rleSlO.g1.~esUZSlemo 345,7 mln. Lt
mvestlclJOSmetų

I 111 UV 1 • Pradžioje, mln.Lt, (2010 m.)... zaavmys: J .

1.1.1 Sudaryti palankbs
sąlygas verslo
plėtrai

Eil.
Nr.

Uždavinys Vertinimo kriterijus

Materialinės
investicijos, tūkst. Lt

Lietuviškos kilmės
prekių eksportas,

Esama situacija

802.923 tilkst. Lt

(2008 m.)

693,6 mln. Lt

Siekiamas rodildi§ i
2020 m. I

600 mln. lt

I 1.300.000 tūkst. Lt

1.300 mln. Lt

Savivaldybių institucijų pateikta
informacija apie priemonių vykdymą

Alytaus miesto savivaldybė įrengia infrastruktūrą
Kepyklos g. zcnoje (paklota 800 m. inžinerinių tinkilĮ),

įrengia Pramonės parką Alytuje (įrengta 5875 m
inžinerinių tinklų), vykdoma buvusio Alytaus

eksperimentinio namų statybos kombinato ir Alytaus
mėsos kombinato pramonės teritorijos infrastruktūros

rekonstrukcUa (atnaujinta 14484 kV.m gatvių
asfaltbetonio dangų, įrengta 2472kv.m šaligatvių, 28

vietų automobilių stovėjimo aikštelė)

Druskininkų savivaldybėje įvykdyta 58 proc. projekto
"Druskininkų uždarų kalnų slidinėjimo trasų su dirbtine



Eil.
Uždavinys Vertinimo kriterijus Esama situacija

Siekiamas rodiklis Savivaldybių institucijų pateikta
Nr. 2020 m. informacija apie priemonių vykdymą

mln.Lt (2009 m.) sniego danga įrengimas" rangos darbų

Verslo informacinių
centrų kasmet
aptarnaujamų įmonių x 700 vnt.

1.1.2. Uždavinys: skaičius Alytaus Alytaus rajono savivaldybėje įsteigtas VšĮ Alytaus
1.1.2 Gerinti viešųjų regIOne turizmo informacijos centro Daugų filialas;
. paslaugų verslui

teikimo kokybę Veikiančių mažų ir
vidutinių įmonių 2.080 vnt.

4.500 vnt.skaičius Alytaus (2010 m.)
regIOne

Darbuotojai,
dalyvaujantys MTTP 18 asm.

300 asm.aukštojo mokslo ir (2008 m.)
valdžios sektoriuose

1.1.3 1.1.3. Uždavinys:
Kurortologijos ir naujų. Aktyvinti mokslo ir
tyrimų skaičius

x 10 vnt.
verslo partnerystę

Ukio subjektų skaičius
dalyvaujančių kurorto x 50 vnt.
paslaugų klasteryj e

1.2. 1.2. tikslas. Plėtoti savitą turizmo ir rekreacijos sistemą

1.2.1 1.2.1. Uždavinys: Apgyvendintų svečių 216.607 asm. 450.000 asm. Alytaus miesto savivaldybė parengė 2 techninius



Eil.
Nr.

Uždavinys

Plėtoti viešąj ą
turizmo
infrastruktūrą ir
rekreacines
teritorijas

Vertinimo kriterijus

skaičius Alytaus
regIOne

Suteikta nakvynių
Alytaus regione

Poilsiautojų skaičius
kaimo turizmo
sodybose

Esama situacija

(2008 m.)

1.007.696 vnt.

(2008 m.)

29,6 tūkst. asm.

(2009 m.)

Siekiamas rodiklis
2020 m.

2.000.000 vnt.

100 asm.

Savivaldybių institucijų pateikta
informacija apie priemonių vykdymą

projektus.

Alytaus rajono savivaldybėje įrengta Pivašiūnų
paplūdimio infrastruktūra; Sutvarkyta ir irengta Simno

aikštė; Įrengtas kempingas prie Gilučio ežero; Jono
Pauliaus II piligrimų kelio infrastruktūros irengimas
(automobilių stovėjimo aikštelė, tualetas, šaligatviai).

Druskininkų savivaldybėje Įvykdyta 32,38 proc.
projekto "Vijūnėlės parko atnaujinimas" darbų; Įvykdyta

13 proc. projekto "Pasienio viešosios turizmo
infrastruktūros plėtra atnaujinant senųjų gydyklų parką
Druskininkuose; Parengti 7 km dviračių takų techniniai
projektai iš projekto "Viešosios turizmo infrastruktūros

tobulinimas ir plėtra"

1.283,6 vnt.

I (2008 m.)

~-
I 61,9 mln. Lt
I

=-L
120 mln. Lt

I (2008 m.)
I

_____ --į-- ._---į--_ .

I

1.2.2. U1davinys.
Kurti vieningą

1.2.2 turizmo
informacinę
infrastruktūrą ir

I bendrus maršrutus

I

Alytaus regiono
turizmo informacijos
centruose aptarnautų
interesantų skaičius

Vietinių vienadienių

~

ankytOjŲ kelionių
skaičius Alytaus
regione, tūkst.

Vietinių vienadienių
lankytojų kelionių
išlaidos Alytaus
regione, mln. Lt

54.775 asm.

(2009 m.)
350.000 asm.

2.500 vnt.
Alytaus rajono savivaldybėje sukurtas vandens turizmo

maršrutas "Žalčio kelias", išleistas naujo maršruto
žemėlapis, lankstinukai



Eil.
Nr.

1.2.3
.

Uždavinys

1.2.3. Uždavinys.
Formuoti Alytaus,
kaip savito ir
patraukiaus
regiono, įvaizdį

Vertinimo kriterijus

Priemonių,
formuojančių Alytaus,
kaip savito ir
patraukiaus regiono,
įvaizdi, skaičius

Esama situacija

x

Siekiamas rodiklis
2020 m.

40 vnt.

Savivaldybių institucijų pateikta
informacija apie priemonių vykdymą

Alytaus rajono savivaldybėje suorganizuoti du
festivaliai, pristatant Alytaus krašto kulinarinį paveldą ir

folkloro tradicijas

1.3. 1.3. tikslas. Darniai plėtoti Dzūkijos kaimą

Įgyvendintų žemės
ūkio ir kaimo
inžinerinių tinklų
infrastruktūros
tobulinimo projektų
skaičius

x 50 vnt.

Alytaus rajono savivaldybėje rekonstruota ir išvalyta
4,67 km griovių, rekonstruotas 0,23 km drenažo
rinktuvas, 50 vnt. žiogių, atstatyti 2 kontroliniai
požeminiai šuliniai, rekonstruotos 6 pralaidos; Įrengti ir
pritaikyti bendruomenei Simno kultūros namai;
Sutvarkyta ir pritaikyta bendruomenių poreikiams aplinka
Miklusėnuose, Punioje.

1.3.1
.

1.3.1. Uždavinys:
Vystyti ir
modernizuoti kaimo
infrastruktūrą

Modernizuotų ir
pastatytų kaimo
kultūros įstaigų
skaičius

Bendruomeninės
infrastruktūros
modernizavimo ir
gyvenamosios aplinkos
gerinimo projektų
skaičius

x

x

10 vnt.

20 vnt.

Druskininkų savivaldybėje renovuotos 32 apšvietimo
linijos Druskininkų kaimiškosiose teritorijose iš projekto
"Druskininkų savivaldybės kaimiškųjų vietovių
apšvietimo įrengimas. I etapas"; Parengti techniniai
dokumentai iš projekto "Viešosios infrastruktūros
sukūrimas Viečiūnuose"; Parengti techniniai dokumentai
iš projekto "Kompleksinė Viečiūnų plėtra".

Lazdijų rajono savivaldybėje Griovių rekonstrukcija -
11,316 km; Hidrotechninių statinių rekonstrukcija - 7
vnt.; Siurblinės rekonstrukcija - I vnt.; Žemės plotas,
kuriame pagerintos viešojo naudojimo melioracinės
sistemos - 746 ha.

Varėnos rajono savivaldybėje rekonstruota 9,3 km
griovių, I tiltas, 14 vnt. pralaidų, 6,2 km drenažo
rinktuvų ir 76 vnt. drenažo žiočių; Įgyvendintų kaimo
bendruomenių gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimo
ir kompleksinės miestelių bei gyvenviečių plėtros



Eil. Siekiamas rodiklis Savivaldybių institucijų pateiktaUždavinys Vertinimo kriterij us Esama situacija
2020 m. informacija apie priemonių vykdymąNr.

projektų skaičius 4; Įrengtas 5 sporto aikštelės.

Parengtų ir įgyvendintų
vietos veiklos grupių

x 30 vntstrategijų projektų
Lazdijų rajono savivaldybėje suorganizuota 12skaičius
mokymų 209 dalyviai; parengta ] bendruomenių
strategija.

1.3.2. Uždavinys: Kaimo gyventojų
turinčių kompiuterinį x 80 proc.1.3.2 Skatinti kaimo
raštingumą dalis, proc.bendruomenit!.

iniciatyvas Paremtų bendruomenių
100 vnt.xrenginių skaičius

Įsteigtų tradicinių
amatų centrų ir x 5 vnt.
kaimelių skaičius

Asmenų ir įsteigtų
įmonių, užsiimančių

x 1.000 vnt.kita nei žemės ūkio
veikla, skaičius

1.3.3 1.3.3. Uždavinys:
Asmenų, gavusių Lazdijų rajono savivaldybėje parengtas I tech.Skatinti ūkinės

projektas amatų centro statybai.. veiklos konsultacijas kaimo
diversifikaciją verslų plėtrai bei

x 3.000 asm.dalyvavusių kitose
verslumo ugdymo
priemonėse, skaičius



Eil.
Nr.

Uždavinys Vertinimo kriterijus Esama situacija
Siekiamas rodiklis

2020 m.
Savivaldybių institucijų pateikta

informacija apie priemonių vykdymą

2. Prioritetas. DARNI BENDRUOMENĖ

2.1. tikslas. Gerinti švietimo ir ugdymo paslaugų kokybę ir prieinamumą

Pastatytų arba
renovuotų bendrojo
lavinimo mokyklų
skaičius

2.1.

2.1.1
.

-.

2.1.2

2.1.1 Uždavinys:
Renovuoti,
modernizuoti ir
plėsti švietimo ir
ugdymo paslaugų
infrastruktūrą

2.1.2. Uždavinys:
Didinti teikiamų
švietimo ir ugdymo

I paslaugų kokybę

Įrengtų universalių,
daugiafunkcinių centrų
skaičius

Vaikų, ugdomų pagal
priešmokyklinio
ugdymo programas
(proc. )

x

x

53,4 proc.

(2008 m.)

30 vnt.

7 vnt.

75 proc.

Alytaus miesto savivaldybėje renovuoti 5 darželiai;
atlikta įvairių rekonstrukcijos darbų 8 mokyklose.

Alytaus rajono savivaldybėje modernizuotas
Butrimonių darželis; Rekonstruotos 4 mokyklos;
Rekonstruoti ir įrengti 7 sporto aikštynai prie mokyklų;
įsigyta įranga ir kompiuterinė technika.

Lazdijų rajono savivaldybėje modernizuojamos dvi
pagrindinės mokyklos; įrengta I vaizdo stebėjimo
sistema m.; įsigyta įranga ir kompiuterinė technika.

Varėnos rajono savivaldybėje modernizuota I
Iikimokyklinio ugdymo įstaiga; modernizuoti 4 švietimo

ir ugdymo įstaigų pastatai.

Druskininkų savivaldybėje atnaujinti 2 darželiai;
Renovuotos 4 švietimo įstaigos; "Atgimimo" vidurinės
mokyklo3 pastato techninis projektas; renovuota dailės
mokykla; Įrengtos ir renovuotos 5 sporto aikštelės,3568
kv.m., 2 mokyklų bėgimo takai,2738 kV.m. lr
šuoliaduobės, įrengti lauko treniruokliai ir kt. sportinė
įranga, 96 vnt. iš projekto "Visuotinis sporto virusas
Druskininkuose"

Alytaus rajono savivaldybėje kvalifikacijos kursuose
dalyvavo 3831 dalyvis; Akredituotos 23 programos;
integruoti 162 asmenys su negalia.



Eil.
Nr.

Uždavinys

bei personalo
kompetenciją

Vertinimo kriterijus

Profesinių mokyklų
mokinių skaičius

Esama situacija

3.354 asm.

(2008 - 2009
m.m.)

Siekiamas rodiklis
2020 m.

4.000 asm.

Savivaldybių institucijų pateikta
informacija apie priemonių vykdymą

2.2. tikslas. Gerinti sveikatos ir socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą

Renovuotų,
modernizuotų
sveikatos, socialinių
paslaugų įstaigų,
įskaitant lr paslaugų
neįgaliesiems, dalis,
proc .

Savivaldybių lr
savanoriškų iniciatyvų
bendradarbiavimo

2.2.

2.2.1
.

2.2.2
.

2.2.1. Uždavinys:
Renovuoti,
modernizuoti ir
plėsti sveikatos,
socialinių paslaugų
ir paslaugų
neįgaliesiems įstaigų
infrastruktūrą

2.2.2. Uždavinys:
Didinti teikiamų
sveikatos, socialinių
paslaugų ir
paslaugų
neįgaliesiems
kokybę

Atnaujintų,
rekonstruotų,
sveikatos
skaičius

Naujų
integracijos
VIsuomenę
rinką
skaičius

išplėstų
įstaigų

neįgaliųjų
į

lr darbo
programų

x

x

x

x

80 proc.

10 vnt.

4 vnt.

15 vnt.

Alytaus miesto savivaldybėje įrengtas socialinių
paslaugų centras;

Alytaus rajono savivaldybėje įkurtas Daugų socialinės
priežiūros centras;

Druskininkų savivaldybėje įrengti savarankiško
gyvenimo namai, kuriuose soc. paslaugas galės gauti 50
asmenų vienu metu;

Varėnos rajono savivaldybėje įsteigti specializuoti
socialinės globos ir slaugos namai -1; vietų skaičius
juose - 35.

Alytaus rajono savivaldybėje įgijusių kvalifikaciją
special istų skaičius, 160



Eil.
Uždavinys Vertinimo kriterijus

Siekiamas rodiklis Savivaldybių institucijų pateikta
Nr. Esama situacija

2020 m. informacija apie priemonių vykdymą

projektų skaičius
socialiai pažeidžiamų
grupIŲ lr neįgaliųjų
asmenų integravimo
srityje

Socialines paslaugas Į

namus gavusIŲ
100 proc.

neįgaliųjų
x

asmenų
dalis, proc.

2.3. 2.3. tikslas. Didinti gebėjimus prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių

I
Viešo interneto prieigų
kaimo vietovėse x 150 vnt.
skaičius

Pagrindinės viešosios ir

12.3.1. Uždavinys:
administracinės
paslaugos, perkeltos į

2.3.1 Sudaryti sąlygas
elektroninę erdvę

x 80 proc. Varėnos rajono savivaldybėje įdiegtų interaktyvių

informacinės elektroninės demokratijos priemonių skaičius - I..
sudaro šią nurodytųjų

visuomenės plėtrai
paslaugų dalį, proc.

Ll
Plačiajuosčio ryšio

50 proc.skverbtis, proc. x

Savivaldybių įstaigų, x 95 proc.
institucijų prijungtų



Eil.
Nr.

2.3.2
.

2.3.3
.

Uždavinys

2.3.2. Uždavinys:
Didinti valstybės ir
savivaldybių
biudžetinių įstaigų,
įmonių darbuotojų
gebėjimus

2.3.3. Uždavinys:
Gebėjimų
prisitaikyti prie
pokyčių didinimas,

Vertinimo kriterijus

prie bendro duomenų
tinklo, proc.

Naujų elektroninių
paslaugų skaičius
bibliotekose

Savivaldybių
administracij Ų

darbuotojų,
dalyvavusių
administracinių ir
viešųjų paslaugų
teikimo gebėjimų
stiprinimui
organizuotose
priemonėse, skaičius

Socialinių darbuotojų ir
socialinės paramos
dalyvių dalis
kvalifikacijos kėlimo
programose, proc.

Gyventojai, kurie
naudojasi elektroniniu
būdu teikiamomis
viešosiomis

Esama situacija

x

x

x

x

Siekiamas rodiklis
2020 m.

10 vnt.

500 asm.

90 proc.

65 proc.

Savivaldybių institucijų pateikta
informacija apie priemonių vykdymą

Alytaus miesto savivaldybėje 85 tarnautojai kėlė
kvalifikaciją; parengti 2 projektai.

Alytaus rajono savivaldybėje apmokyta 30 asmenų.

Druskininkų savivaldybėje ivykdyta 36,21 proc.
projekto "Druskininkų savivaldybės administracijos
veiklos efektyvumo didinimas diegiant šiuolaikinę
veiklos valdymo sistemą" veiklų;

Lazdijų rajono savivaldybėje apmokyta 414
savivaldybės administracijos tarnautojų ir darbuotojų;

Varėnos rajono savivaldybėje apmokyta 18 asmenų,
kurie gavo pažymėjimus.



2.4. tikslas. Plėtoti kultūros ir sporto infrastruktūrą ir paslaugas

Sporto varžybų ir
sveikatingumo renginių
dalyvių skaičius 1000
gyventojų

Eil.
Nr.

2.4

2.4.1
.

2.4.2
.

Uždavinys

proaktyvumo
ugdymas

2.4.1. Uždavinys:
Plėtoti ir
modernizuoti sporto
infrastruktūrą ir
didinti jo
patrauklumą

2.4.2. Uždavinys:
Didinti etnokultūros
patrauklumą ir
stiprinti kultūros
potencialą

Vertinimo kriterijus

paslaugomis, sudaro šią
visų šalies gyventojų
dalį

Atnaujintos, naujai
įrengtos viešosios
infrastruktūros, skirtos
fiziniam aktyvumui
skaičius

Mėgėjų meno
kolektyvų dalyvių
skaičius 1000
gyventojų

Paremtų etnoku1tūros
renginių ir kitų
projektų skaičius

Esama situacija

415,93 asm.

(2008 m.)

x

19,80 asm.

(2008 m.)

x

Siekiamas rodiklis
2020 m.

500 asm.

50 vnt.

40

100 vnt.

Savivaldybių institucijų pateikta
informacija apie priemonių vykdymą

Alytaus miesto savivaldybėje Alytaus daugiafunkcio
sporto ir pramogų komplekso išplėtimas - atlikti išoriniai
statybos darbai; Įrengta futbolo aikštė Alytaus miesto
stadione;

Alytaus rajono savivaldybėje Rekonstruotas Simno
gimnazijos stadionas; įgyvendinta II sporto projektų.

Alytaus miesto savivaldybėje įrengta 500 vietų salė
Alytaus miesto teatre; Alytaus kultūros ir komunikacijos

centro rekonstrukcija - atlikta dalis vidaus remonto
darbų; Jiezno g.2, Alytuje, rūsio interjero įrengimas ir
pritaikymas ekspozicijai - parengtas tech. Projektas.

Alytaus rajono savivaldybėje įrengti ir pritaikyti
bendruomenei Simno kultūros namai, sutvarkyta aplinka;
Etnokultūrą puoselėjančių ir populiarinančių projektų ir
renginių skaičius, 26 renginiai; profesionalaus ir mėgėjų

meno sklaidos priemonių skaičius, 6 renginiai.

Druskininkų savivaldybėje. renovuota 76,68 proc.
Druskininkų viešosios bibliotekos pastato iš projekto
"Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos pastato
Druskininkuose, V. Kudirkos g. 13, rekonstravimas ir



Eil.
Uždavinys

Siekiamas rodiklis Savivaldybių institucijų pateikta
Nr.

Vertinimo kriterijus Esama situacija
2020 m. informacija apie priemonių vykdymą

modernizavimas"

Lazdijų rajono savivaldybėje 1 techninis projektas M.
Gustaičio

..
rekonstrukcijai; SurengtasmUZIejaus

tarptautinis kalvystės pIeneras.

2.4.3 Uždavinys: Atnaujintų kultūros
Saugoti, puoselėti ir paveldo objektų x 18 vnt. Alytaus rajono savivaldybėje kultūros paveldo objektų

visuomenės skaičius pritaikytų turizmo ir bendruomenių reikmėms skaičius, 4
2.4.3

poreikiams
objektai; Sukurta ir igyvendinta bendra informacijos apie
regiono kultūros paveldą kaupimo ir sklaidos sistema, 1

pritaikyti kultūros Įrengtų tradicinių
5 vnt. sistema

X
vertybes amatų centrų skaičius

3. Prioritetas. SAUGI, ŠVARI IR PATOGI GYVENTI APLINKA

3.1. 3.1. tikslas. Gerinti susisiekimo infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos būklę

Rekonstruotų, Alytaus miesto savivaldybėje atnaujinta 15172 kV.m.

sutvarkytų gatvių, x 75 proc. gatvių asfaltbetonio dangos, irengta 0,5 km. naujų gatvių;
Pastatytas tiltas per Nemuną; Įrengta 4533 kV.m. naujų

kelių, tiltų dalis, proc. žvyruotų gatvių;

Alytaus rajono savivaldybėje išasfaltuotų žvyrkelių bei

3.1.1.Uždavinys: gatvių su žvyro ir grunto danga ilgis, 32 km.
3.1.1

Plėtoti susisiekimo Modernizuotų ir naujai Druskininkų savivaldybėje rekonstruota 12 km kelių;.
infrastruktūrą rekonstruota 0,73 km M.K.Čiurlionio gatvės; Įvykdytaįdiegtų eismo saugumo

ir eismo reguliavimo
x 200 vnt. 12 proc. projekto "Druskininkų m. M. K. Čiurlionio g.

atkarpos nuo sankryžos su V. Kudirkos g. iki ivažiavimo

priemonių skaičius prie gyvenamojo namo M. K. Įvykdyta 41,7 proc.
projekto "Naujo tilto per Nemuno upę Druskininkuose

~

statybos ir privažiuojamojo kelio nuo krašto kelio Nr. 180

I
Druskininkai - Leipalingis - Seirijai iki naujo tilto tiesimo
darbai" darbų Čiurlionio g. Nr. 83 rekonstrukcija"



Eil.
Nr.

3.1.2
.

Uždavinys

3.1.2. Uždavinys:
Gerinti
gyvenamosios ir
viešosios bendro
naudojimo aplinkos
kokybę

Vertinimo kriterijus

Gyvenamosios
aplinkos ir viešosios
bendro naudojimo
aplinkos gerinimo
projektų skaičius

Esama situacija

x

Siekiamas rodiklis
2020 m.

30 vnt.

Savivaldybių institucijų pateikta
informacija apie priemonių vykdymą

veiklos;

Lazdijų rajono savivaldybėje pradėta Lazdijų miesto
Sodų ir Šilo gatvių rekonstrukcija. Viso 2,130 km.;
978 kv. m aikštelės Dzūkų g., prie daugiabučių
gyvenamųjų namų; Pradėta kelių rekonstrukcija:Meteliai-
Buckūnai, 2, 460 km, Oleandrai- Ramanavas -Saltininkai
0.802 km.; 1 tiltas 18 m tarp Niedaus ir Dumblio ežerų;
Pastatyta pėsčiųjų atitvarai prie M. Gustaičio gimnazijos
40 m.

Alytaus rajono savivaldybėje Įgyvendintos 3 sveikatos
apsaugos programos; socialinio būsto plėtra
Meškučiuose;

Druskininkų savivaldybėje irengti 6 socialiniai būstai.

Lazdijų rajono savivaldybėje nupirkti priešgaisrinės
apsaugos tarnybai automobiliai, įranga.

3.2. 3.2. tikslas. Modernizuoti energetikos infrastruktūrą

3.2.1. Uždavinys.
Didinti energijos

3.2.1 vartojimo
efektyvumą viešojo
sektoriaus
pastatuose ir
daugiabučiuose

Renovuotų daugiabučių
namų dalis, proc.

Šilumos energijos
technologiniai
nuostoliai tinkluose,

x

x

20 proc.

15 proc.

Alytaus rajono savivaldybėje rekonstruotas I
daugiabutis Simno mieste;

Druskininkų savivaldybėje 30 daugiabučių namų
pakeisti laiptinių ir rūsių langai bei durys.

Lazdijų rajono savivaldybėje Sutvarkyta 4 darželių
energetinis ūkis.



Eil.
Uždavinys

Siekiamas rodiklis Savivaldybių institucijų pateikta
Nr.

Vertinimo kriterijus Esama situacija
2020 m. informacija apie priemonių vykdymą

gyvenamuosiuose proc.
namuose

Druskininkų savivaldybėje iškasta kV.m. 14570

3.2.2. Uždavinys. dumblo projektas "Vijūnėlės tvenkinio vandens būklės
Atsinaujinančių I

gerinimas"; techninis projektas "Buvusios
Renovuoti,

parengtas

3.2.2 energijos išteklių dalis katilinės Veisiejų g. 17, Druskininkuose, naftos bazės
modernizuoti ir

bendrame kuro balanse,
x 20,0 proc. teritorijos sutvarkymas".

· plėtoti energetikos
ūkį

proc.

3.3. 3.3. tikslas. Kurti ir modernizuoti ekoinžinerinę infrastruktūrą

3.3.1. Uždavinys. I Išvalytų tvenkinių ir
Gerinti vandens

3.3.1
telkinių būklę ir

kitų vandens telkinių,
sutvarkytų pakrančių

x 25 ha
· išvalyti užterštas

zonų skaičius, plotas ha
teritorijas

Įrengtų (rekonstruotų)

3.3.2. Uždavinys. geriamojo vandens
5 vnt.x

Renovuoti, gerinimo stočių

modernizuoti ir skaičius Alytaus miesto savivaldybėje Įgyvendinta Nemuno
3.3.2

plėtoti geriamo aukštupio baseino investicinė programa

· vandens tiekimo,
Rekonstruotų buitinių

nuotekų šalinimo
nuotekų valymo x 15 vnt.
įrenginių skaičius

tinklus

Prie centralizuotų x 85 proc.



Eil.
Uždavinys Vertinimo kriterijus

Siekiamas rodiklis Savivaldybių institucijų pateikta
Nr. Esama situacija

2020 m. informacija apie priemonių vykdymą

vandens ir nuotekų
tinklų naujai
prisijungusių vartotojų
dalis, proc.

3.3.3. Uždavinys. Gyventoj Ų dalis,
Alytaus rajono savivaldybė dalyvavo igyvendinant

3.3.3 38 proc. projektą "Lietuvos ir Norvegijos savivaldos asociacijų ir
Plėtoti atliekų rūšiuojanti atliekas, 60 proc. savivaldybių bendradarbiavimas diegiant reglOnmes.
tvarkymo sistemą (2009 m.) atliekų tvarkymo sistemas lr tvarkant biologiškaiproC.

skaidžias atliekas".

3.4. 3.4. tikslas. Darniai tvarkyti ir vystyti regiono teritoriją

Alytaus miesto savivaldybėje parengta II specialiųjų ir
detaliųjų planų; atnaujintas Alytaus miesto bendrasis
planas; atnaujintas strateginis plėtros planas;

3.4.1
.

3.4.1. Uždavinys.
Bendrųjų,
specialiųjų ir
detaliųjų planavimo
dokumentų
rengimas ir
duomenų kaupimas

Savivaldybių teritorijų ir jų dalių
(miestų ir miestelių) atnaujintų
bendrųjų, specialiųjų ir kt. planavimo
dokumentų skaičius

x 20 vnt.

Alytaus rajono savivaldybėje atnaujintas strateginis
plėtros planas; parengtas Daugų bendrasis planas;
parengtas I detalusis planas; gyvenviečių, kaimų ir
miestų, kuriuose sutvarkyti adresai, skaičius (66 vnt.)

Druskininkų savivaldybėje Parengta II specialiųjų ir
detaliųjų planų;

Lazdijų rajono savivaldybėje parengta 1 specialusis
planas, 24 detalieji planai; sutvarkyta 10 adresų:

Varėnos rajono savivaldybėje parengtas strateginis
plėtros planas;

Parengtas Alytaus regiono plėtros 2010 - 2020 metų
planas;

Parengtas Alytaus regiono turizmo lr rekreacijos



Eil.
Uždavinys Vertinimo kriterijus Siekiamas rodiklis Savivaldybių institucijų pateikta

Nr. Esama situacija
2020 m. informacija apie priemonių vykdymą

specialusis planas.

Parengtų aplinkosauginio švietimo Alytaus miesto savivaldybėje paremta 10 projektų;

programų skaičius x 4 vnt.
Alytaus rajono savivaldybėje parengtos 2 programos;

3.4.2
3.4.2. Plėtoti
aplinkosauginį Lazdijų rajono savivaldybėje vyko 4 renginiai;

.
švietimą Inicijuotų ir paremtų aplinkosauginių Varėnos rajono savivaldybė dalyvavo įgyvendinant20 vnt.renginių ir kitų projektų skaičius

x
projektą Projekto "Lietuvos ir Norvegijos savivaldybių
bendradarbiavimas ir patirties sklaida švietimo atliekų

tvarkymo klausimais srityje"
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