
ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠO PAGAL PRIEMONĘ "VIEŠOSIOS TURIZMO
INFRASTRUKTŪROS IR PASLAUGŲ PLĖTRA REGIONUOSE" KEITIMO

2011 m. birželio 20 d. Nr.51/6S-6

Druskininkai

Vadovaudamasi Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008
m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 352 (Žin., 2008, Nr.48-1778, Žin., 2009, Nr. 22-853, 20 I0, Nr.69-3446) 8.1
punktu bei siekdama užtikrinti efektyvų Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimą,

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

1. Keisti Alytaus regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos I prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei
pritaikymas turizmo plėtrai įgyvendinimo priemonę VP3-1.3-ŪM-05-R "Viešosios turizmo infrastruktūros ir
paslaugų plėtra regionuose" 2007-2013 m. laikotarpio sąrašą Nr.ll, patvirtintą Alytaus regiono plėtros
tarybos 2009 m. rugsėjo 14 d. sprendimu Nr. (lO.18)-8R-4, išbraukiant Alytaus miesto savivaldybės
administracijos projektą "Dviračių - pėsčiųjų takų išplėtimas Alytaus mieste, Santrumpa - "Dviračių -
pėsčiųjų takų išplėtimas" (sąrašas pridedamas).

2. Skelbti pakartotinį kvietimą teikti projektinius pasiūlymus Alytaus regiono projektų sąrašui
Nr. II 2007-2013 m. laikotarpiui pagal priemonę "Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra
regionuose" papildyti, nustatant projektinių pasiūlymų pateikimą iki š. m. liepos 29 d.

L.e. Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininko
pareIgas .

Parengė a--;;;:;~
Nijolė Vagnorienė:/)
2011-06-10 Regioninės plėtros d partamento

prie VRM Aly! s skrities
skyriau .

Elvinas Jankevičius



PATVIRTINTA

Alytaus regiono plėtros tarybos

2009 m. rugsėjo 14 d.

sprendimu Nr.(1O.18)-8R-4
(Alytaus regiono plėtros tarybos 2010 m. birželio 3 d. sprendimu
Nr. (10.18)- 4R-5 atlikta redakcija,
Alytaus regiono plėtros tarybos 20 II m. sausio 25 d. sprendimu
Nr.(8.1. 7-49/6)- lR-14 atlikta redakcija,
Alytaus regiono plėtros tarybos 2011 m. birželio 20 d. sprendimu
Nr51!6S-6 atlikta redakcija)

Alytaus regiono projektų,
finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos

1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai "
jgyvendinimo priemonę VP3-1.3-ŪM-05-R-1l "Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose" sąrašas Nr. 11

2007-2013 m. laikotarpiui

Viešosios turizmo
infrastruktūros plėtra

Lazdijų rajono
savivaldybėje

Lazdijų rajono
savivaldybės

administracija
pateikta

2009-04- 17

Projekto tikslas -
skatinti viešosios turizmo inrrastruktūros plėtrą
Lazdijų rajono savivaldybės teritorijose,
patraukliausiose turistiniu požiūriu.
Siektini rezultatai:
I. Parengta techninė dokumentacija.
2. Įrengti viešieji paplūdimiai (2 vnt.): Lazdijų
mieste prie Baltajo ežero ir Metelių gyvenvietėje
prie Metelio ežero:
- irengti viešieji paplūdimiai ir sutvarkytos
viešosios rekreacinės zonos, pastatyta 4
persirengimo kabinos, 2 lauko tualetai, 16
suoliukų ir 4 stalai, 2 informaciniai stendai, 3
rodyklės, 10 šiukšliadėžių, 2 dviračių stovai,
irengiami 2 lieptai, 2 vaikų žaidimo aikštelės su
žaidimo irenginiais.
3. Įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai 2,58 km
ilgio:
3.1. nuo Lazdijų miesto parko iki viešojo

a lūdimio rie Balta'o ežero Lazdi" mieste:

1.647.058,82 1.400.000,00 247.058,82 0,00 0,00 2010 /03 19 20 I0/03/31
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Rekreacinės
teritorijos irengimas

Pivašiūnuose

Alytaus rajono
savivaldybės

administracija
pateikta

2009-03-04

- irengtas 1,4 km pėsčiųjų ir dviračių takas su
10 informacinių nuorodų, 2 stendais, 10
suoliukų šalia tako ir 10 šiukšliadėžių;
3.2. Lazdijuose nuo Turistų g. ties šaltinėliu
Baltajo ežero pakrante iki dviračių tako,
vedančio nuo miesto parko iki viešojo miesto
paplūdimio prie Baltajo ežero:
- irengtas 500 m pėsčiųjų ir dviračių takas su 4
informacinėmis nuorodomis, 1 stendu, 4
suoliukais šalia tako ir 4 šiukšliadėžėmis;
3.3. Veisiejų mieste nuo esamo dviračių -
pėsčiųjų tako pradžios, esančios Kapčiamiesčio
pl. g., iki kūdros, esančios Kalvelių k.:
- irengtas 680 m pėsčiųjų ir dviračių takas su 3
informacinėmis nuorodomis, 1 stendu, 4
suoliukais šalia tako ir 4 šiukšliadėžėmis.
Projekto tikslas-
sukurti viešąją turizmo infrastruktūrą Pivašiūnų
miestelyje, pritaikytą turistams, maldininkams,
kurie kasmet atvyksta aplankyti medinės
klasicistinės Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos
Ėmimo i dangų bažnyčios.
Siektini rezultatai:
1. Įrengti viešąją turizmo infrastruktūrą:
Sutvarkyti pakrantės zoną:
I. paplūdimio irengimas (žemės darbai, smėlio
užpylimas);
2. vandentiekio ir kanalizacijos tinklų irengimas;
3. elektros tinklų ir ivado irengimas;
4. 50 vietų stovėjimo aikštelės ir naftos
gaudyklės irengimas:
Įrengti poilsio viešąją infrastruktūrą.
I. tinklinio aikštelės irengimas, 1 vnt.;
2. vaikų žaidimo aikštelės irengimas, 1 vnt.;
3. irengti persirengimo kabinas, 2 vnt.;
suoliukus 4 vnt.; šiukšliadėžes 4 vnt.; 20 vietų 4.
dviračių stovą; plūdurai išskirti paplūdimi
vaikams, I komplektas;
4. isigyti gelbėjimo ir medicinos iranga, 6 vnt.:
Informuoti visuomenę apie vykdomą projektą ir
tuo skleisti informaciją apie projekto
pasiekimus, naujas poilsio galimybes plačiai
visuomenei, skatinant didesnių turistų srautų
pritraukimą ir didesni turizmo paslaugų
koncentravimas
I. 2 pranešimus visuomenės informavimo
priemonėse;
2. I informacinis stendas;
3.6 paplūdimio ženklai; 2 kelio ženklai;
4. Išleisti ir išplatinti informacinius turistinius
lankstinukus.

726.559,80 617.575,83 108.983,97 0,00 0,00 2009/07 12 2009/07/08
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Rekreacinės
teritorijos irengimas

Dauguose

Poilsio ir turizmo
infrastruktūros plėtra

prie Varėnos I-ojo
tvenkinio

"Vijūnėlės parko
atnaujinimas"

Alytaus rajono
savivaldybės

administracij a
pateikta

2009-03-04

Varėnos rajono
savivaldybės

administracija
pateikta

2009-03-04

Druskininkų
savivaldybės

administracija
pateikta

2009-03-04

Pagrindinis tikslas -
sukurti aktyvaus ir sportmlO turizmo
infrastruktūrą prie Daugų irklavimo bazės
Siektini rezultatai:
I. Įrengti rekreacinę teritoriją, pritaikant viešojo
turizmo poreikiams:
Sutvarkyti pakrantės zoną:
I. pliažo irengimas, 37,87 metro.
2. vandentiekio ir kanalizacijos tinklų irengimas;
3. teritorijos apšvietimas.
Įrengti poilsio viešąją infrastruktūrą:
1. irengti persirengimo kabinas, 2 vnt.;
suoliukus 4 vnt.; šiukšliadėžes 4 vnt.; 20 vietų
dviračių stovą; plūdurai išskirti paplūdimi
vaikams, I komplektas;
2. 29 vietų mašinų stovėjimo aikštelę;
3. krepšinio aikštelę, vaikų žaidimo aikštelę;
Informuoti visuomenę apie vykdomą projektą ir
tuo skleisti informaciją apie projekto
pasiekimus, naujas poilsio galimybes plačiai
visuomenei, skatinant didesnių turistų srautų
pritraukimą ir didesni turizmo paslaugų
koncentravimą:
I. 2 pranešimus visuomenės informavimo
priemonėse;
2. 1 informacinis stendas;
3.6 paplūdimio ženklai; 2 kelio ženklai;
Projekto tikslas -
išplėsti poilsio ir pažintinio (ekologinio) turizmo
infrastruktūrą Varėnos mieste, irengiant pėsčiųjų
ir dviračių taką prie Varėnos I-ojo tvenkinio ir
integruojantji i nacionalines turizmo trasas.
Siektini rezultatai:

Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai:
l.irengtas 2 km ilgio pažintinis pėsčiųjų ir
dviračių takas;
2.irengtos 3 poilsio aikštelės su 3 pavėsinėmis;
3.pastatyti 5 stendai su schemomis;
4.irengtos 3 vaikų žaidimų aikštelės;
5.irengta 20 medinių suoliukų ir 5 mediniai
stalai; 6.sukurtos 2 sezoninės darbo vietos.
Siektini rezultatai:
Projekto tikslas -
Vystyti Druskininkų miesto viešojo turizmo
infrastruktūrą·
Siektini rezultatai:
1. Įgyvendintas projektas - I.
2. Sukurti nauJI ar sutvarkyti esami turistų
traukos obiektai - I.
Projekto tikslas - išplėsti ir tobulinti viešąją
turizmo infrastruktūrą, orientuotą i tikslingą
Varėnos krašto gamtos ir kraštovaizdžio
pažinima. irengiant Žiežulio dviračių ir pėsčiųjų

920.499,00

1.173.872,00

1.647.059,00

782.424,15

997.791,20

1.400.000,00

138.074,85

176.080,80

247.059,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2009/11

2009/12

2009/1 0
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2009/12/01

2010/0910 I

201010510 I
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Žiežulio tako poilsio

ir turizmo
infrastruktūros plėtra

Varėnos rajono
savivaldybės

administracija
2009-11-05

taką bei kuriant palankesnes aktyvaus poilsio
sąlygas atvykstantiems turistams ir vietos
gyventojams.
Siektini rezultatai:
- nutiestas apie 1,6 km ilgio pėsčiųjų takas;
- sutvarkyta tako prieigų aplinka (želdinių,
upelio, kertančio taką, tvarkymo darbai ir kt.)
pagal projekto "Žiežulio tako poilsio ir turizmo
infrastruktūros plėtra" idėjos parinkimo ir
igyvendinimo paslaugų pirkimo projekto
konkursą (viešasis pirkimas) laimėjusi projektą;

irengtos pramogų ir apžvalginės aikštelės
(pavėsinės, informaciniai stendai, suolai, stalai,
irenginiai vaikams, dviračių stovai, šiukšlių
dėžės ir kt.) - 3 vnt.;
- irengtos poilsio zonos (stalai, suoliukai,
dviračių stovai, šiukšlių dėžės ir kt.) - 3 vnt.;
- irengtas viešasis tualetas - ] vnt.;
- irengtas tako ženklinimas (tako pradžios ir
pabaigos) pagal projekto "Žiežulio tako poilsio
ir turizmo infrastruktūros plėtra" idėjos
parinkimo ir igyvendinimo paslaugų pirkimo
projekto konkursą (viešasis pirkimas) laimėjusi
projektą;
- irengtos sezoninio maitinimo teikimo vietos
(meninis apipavidalinimas pagal projekto
"Žiežulio tako poilsio ir turizmo infrastruktūros
plėtra" idėjos parinkimo ir igyvendinimo
paslaugų pirkimo projekto konkursą (viešasis
pirkimas) laimėjusi projektą) - 2 vnt.;
- irengtas lieptas- priep]auka - 1 vnt.;
- pastatytos persirengimo kabinos - 2 vnt.;
- kiti darbai pagal projekto "Žiežulio tako
poilsio ir turizmo infrastruktūros plėtra" idėjos
parinkimo ir igyvendinimo paslaugų pirkimo
projekto konkursą (viešasis pirkimas) laimėjusj
projektą·
produkto rodikliai:
1.1. projektai-] vnt.;
1.2. sukurti nauji arba sutvarkyti esami turistų
traukos objektai- I vnt.
1.3 igyvendintos rinkodaros priemonės-I vnt.
rezultato rodikliai:
2.1.pritraukta turistų per 2 metus po projekto
igyvendinimo-l000 vnt.
2.2.sukurta naujų darbo vietų (sezoninių) - 1

473.186,82 402.208,80 70.978,02 0,00 0,00 2011/07 24 2011/11/0]

L.e. Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininko pareigas Regioninės pIėtr d
prie VRM A os epaĮ:tall1ento

Parengė Nijolė VagnOri~. '
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