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

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

1. Patikslinti 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" VP3-1.1-VRM-01-R priemonę "Regioninių
ekonomikos augimo centrųplėtra", 2007-201 .laikot pio sąrašą Nr. 11 (sąrašas pridedamas).

L.e. Alytaus regiono plėtros tarybos
pirmininko pareigas
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PATVIRTINTA
Alytaus regiono plėtros tarybos
2009 m. rugsėjo 14 d.
sprendimu Nr.(lO.18)-8R-5
(Alytaus regiono plėtros tarybos
2011 m. birželio 20 d. sprendimu
Nr.51/68-8 atlikti pataisymai)

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" VP3-1.1-VRM-OI-R priemonę "Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra", 2007-2010 m. laikotarpio sąrašas

Nr. 11

Projekto tikslas - prisidėti prie Alytaus

IAlytaus
miesto gyvenamosios aplinkos gerinimo,
pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros

aikštės ir jos plėtros, viešųj Ų erdvių saugumo,pnelgų patrauklumo investicijoms didinimo,
kompleksinis sąlygų gereSniam Alytaus estetiniam
sutvarkymas: I vaizdui sudarymo, komp leksiškai
Alytaus aikštės, sutvarkant Pirmojo Alytaus aikštę ir jos

fontano prieigas: rekonstruojant I Alytaus aikštę
rekonstrukcija, Alytaus su fontanu, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių

pėsčiųjų, miesto takus nuo pIrmoJo Alytaus aikštės iki
dviračių takų savivaldybės Studentų skvero, sutvarkant aplinką. 3.648.744,27 3.101.432,63 273.655,82 273.655,82 0,00 2008/07 36 2009.06.30iki Studentų administra- Siektini rezultatai:

skvero, clja • rekonstruota I Alytaus aikštė -apšvietimo 32000 m2
: rekonstruotas fontanas - Iįrengimas, vnt., įrengta paviršinio vandensaplinkos surinkimo sistema - 1 vnt., įrengta vaikųsutvarkymas žaidimo aikštelė - 1 vnt.,(santrumpa - • nutiesti pėsčiųjų, dviračių takai nuo"Aikštės ir jos

I Alytaus aikštės iki Studentų skvero -pnelgų
1000 m.;sutvarkymas") • įrengtos vaizdo stebėjimo kameros;
• sutvarkyta aplinkinė teritorija.

2 Dainavos Alytaus Projekto tikslas - sutvarkyti Alytaus
0,00 36 2009.06.1514.897.220,29 12.662.635,25 1.117.292,52 1.117.292,52 2008/08gyvenamojo miesto miesto, Dainavos gyvenamoJo rajono



rajono viešųjų savivaldybės viešąsias erdves, taip pagerinant
erdvių administra- gyvenamąją aplinką miesto gyventojams,

sutvarkymas Clja didinant miesto patrauklumą
(esamų investuotojams, viešųjų erdvių saugumą,

automobilių sudarant sąlygas geresmam Alytaus
parkavimo miesto estetiniam vaizdui.
aikštelių, Siektini rezultatai:
šaligatvių, • automobilių parkavimo aikštelių

pėsčiųjų takų, įrengimas ir rekonstravimas - apie 150
apšvietimo, vietų parkavimo automobiliams,

vaikų žaidimo • vaikų žaidimo aikštelių įrengimas ir
aikštelių rekonstravimas - 2 vnt.,

rekonstrukcija • poilsio ir sporto aikštelių įrengimas ir
lr nauJŲ rekonstravimas - 2 vnt.,

įrengimas) • šaligatvių rekonstrukcija, įrengimas -
(santrumpa - apie 5000 m2

,
Dainavos • pėsčiųjų takų įrengimas - ~ 2000 m2

,
gyvenamojo • įvažiavimų rekonstrukcija - ~ 3000

rajono aplinkos m2

sutvarkymas)
,

• gatvių ribojančių gyvenamąjį rajoną
rekonstrukcija - ~ 5000 m2

.

Vilniaus ir Projekto tikslas - kompleksiškai
Kauno gatvių sutvarkyti Vilniaus ir Kauno gatvių žiedą,
žiedo, Senamiesčio skverą lr aplinkinių
Senamiesčio S.Dariaus lr S.Girėno, Vilniaus,
skvero ir Bažnyčios, Alyvų tako gatvių aplinką
aplinkinių (šaligatvių, pėsčiųjų takų, apšvietimo,
S.Dariaus ir fontano rekonstrukcija), taip pagerinant
S.Girėno, gyvenamąją aplinką miesto gyventojams,
Vilniaus,

Alytaus
didinant miesto patrauklumą

Bažnyčios, investuotojams, viešųjų erdvių saugumą,
Alyvų tako miesto sudarant sąlygas gereSnIam Alytaus

3 gatvių aplinkos savivaldybės estetiniam vaizdui. 9.601.026,32 8.160.872,37 720.076,98 720.076,97 0,00 2008/08 29 2009.05.29
kompleksinis administra- Siektini rezultatai:
tvarkymas Clja

• parengta techninė dokumentacija - ]
(šaligatvių, komp\.,
pėsčiųjų takų, • atlikta techninio projekto ekspertizė -
apšvietimo, ] komp\.,
fontano • įrengtas 496 m Vilniaus lr Kauno
rekonstrukcij a) gatvės žiedas (sankryža), t.y. įrengti
(santrumpa - šviesoforai lr perorganizuotas eismas
Gatvių žiedo, sankryžoje su Nemuno ir Lelijų gatvėmis,
senamiesčio rekonstruotos gatvės lr šaligatviai,
skvero ir įrengtos vaizdo stebėjimo kameros,



aplinkinių • rekonstruotas apie 5600 m2
viešųjų erdvių Senamiesčio skveras, t.y. rekonstruotas
kompleksinis fontanas, įrengtas apšvietimas, įrengtas
tvarkymas) postamentas su skvero pavadinimu,

atnaujintas senasis grindinys ir įrengtas
plokščių grindinys su Alytaus garbės
piliečių vardais, įrengtos vaizdo stebėjimo
kameros,
• rekonstruotas apie 405 m Alyvų takas,

t.y. rekonstruota gatvė, senas grindinys,
įrengti lr rekonstruoti šaligatviai,
apšvietimas,
• rekonstruota 81 m Bažnyčios gatvė,

t.y. rekonstruota gatvė, senas grindinys,
įrengti ir rekonstruoti šaligatviai,
apšvietimas,
• rekonstruota 215 m Vilniaus gatvė, t.y.

rekonstruota gatvė, įrengti ir rekonstruoti
šaligatviai, apšvietimas,
• rekonstruota 163 m S.Dariaus Ir

S.Girėno gatvė, t.y. rekonstruota gatvė,
įrengti lr rekonstruoti šaligatviai,
apšvietimas.

Miesto centro Pagrindinis tikslas - prisidėti pne
dalies, gyvenimo kokybės, aplinkos, estetinio
apribotos vaizdo, saugumo gerinimo, patrauklumo
Pulko, investicij oms didinimo Alytuje,
Vilniaus, S. kompleksiškai sutvarkant miesto centrinę
Dariaus ir S. dalį·
Girėno, Sporto,

Alytaus Siektini rezultatai:
Birutės miesto suremontuotos miesto centro dalies gatvių
gatvėmis, savivaldybės atkarpos (Pulko g., Vilniaus g., Sporto g.,

4 Rotušės a. S. Dariaus ir S. Girėno g., Birutės 0 8.609.456,42 7.318.037,96 645.709,23 645.709,23 0,00 2008/09 28 2009.06.30adm inistra- 0"

dalies viešųjų Ugniagesių g., Rotušės a. dalis, aikštė
erdvių CIJa pne Laisvės angelo paminklo ),
kompleksinis sutvarkytas apšvietimas, šaligatviai,
sutvarkymas suremontuotas asfaltbetonis įrengti
(santrumpa: dviračių Ir pėsčiųjų takai, sutvarkytas
Miesto centro gerbūvis, mažoj i architektūra, pakeistos
viešųjų erdvių ar įrengtos vaizdo stebėjimo kameros,
kompleksinis lietaus kanalizacija.
sutvarkymas)

Buvusio Alytaus Projekto tikslas - sukurti palankias
5 Alytaus miesto sąlygas verslo plėtrai Alytaus Naujosios 9.062.321,00 7.702.972,84 679.674,08 679.674,08 0,00 2009101 24 2009.06.01

eksperimentini savivaldybės g. ir Pramonės g. 16 pramonės zonose,



o namų administra- stiprinant verslo aplinką, keliant
statybos cija konkurencingumo lygį lr didinant

kombinato ir eksporto potencialą per pramoninių zonų
Alytaus mėsos infrastruktūros modernizavimą.

kombinato Siektini rezultatai:
pramonės • Pramonės g. 16:
teritorij os Nutiesti / rekonstruoti keliai: kategorija

infrastruktūros D, ilgis - 2414 m, nuovažų kiekis - 23
rekonstrukcij a vnt., eismo juostų skaičius - 2 vnt., eismo
(Naujosios ir juostos plotis - 3 m, kelkraščiai - 2 x 0,5
Pramonės g. m.

pramonės zonų Nutiesti / rekonstruoti lauko vandentiekio
infrastruktūros ir nuotekų tinklai: bendras vandentiekio
sutvarkymas) tinklų ilgis - 1300 m, hidrantų skaičius -
(santrumpa - 6 vnt., bendras buitinių nuotekų tinklų
Pramonės zonų ilgis - 2105 m, bendras lietaus nuotekų
sutvarkymas) tinklų ilgis - 2470 m.

Nutiesti / rekonstruoti inžineriniai tinklai:
10 kV elektros tinklų ilgis - 2 x 0,4 km,
0,4 kV teritorijos apšvietimo tinklų ilgis -
2,428 km.

• Naujoji g.:
Nutiesti / rekonstruoti keliai: kategorija
D, ilgis - 2793 m, eismo juostų skaičius -
2 vnt., eismo juostos plotis - 3 m,
šaligatviai - 1,5 m.
Nutiesti / rekonstruoti lauko vandentiekio
ir nuotekų tinklai: bendras vandentiekio
tinklų ilgis - 2758 m, hidrantų skaičius -
16 vnt., bendras buitinių nuotekų tinklų
ilgis - 2569 m, bendras lietaus nuotekų
tinklų ilgis - 2709 m.
Nutiesti / rekonstruoti inžineriniai tinklai:
bendras 0,4 kV elektros tinklų ilgis -
4,214 km.
Projekto tikslas - sukurti palankesnes

Alytaus miesto sąlygas aktyviam poilsiui Alytuje,
stadiono ir Alytaus kompleksiškai sutvarkant Alytaus miesto
aplinkinės miesto stadioną, tuo pačiu didinant patrauklumą

6 teritorij os savivaldybės investicijoms, gerinant gyvenimo kokybę
19.094.394,00 16.230.234,90 1.432.079,55 1.432.079,55 0,00 2008/01 30 2009.05.30sutvarkymas administra- ir aplinką.

(santrumpa - cija
Stadiono Siektini rezultatai:

rekonstrukcija) • Pagrindinių tribūnų su
pagalbinėmis patalpomis



rekonstrukc ija:
- bendras plotas - 1\37,09 m2

,

- statybinis tūris - 14290 m3
,

- aukštų skaičius (neskaičiuojant pusrūsio
ir mansardos) - 2 vnt.,
- statinio aukštis - 8, 10m,
- užstatymo tankis - 15 %,
- užstatymo intensyvumas - 40 %,
- tribūnų vietų skaičius - 1986 vnt.

• Inžineriniai tinklai:
- vandentiekio tinklai - 326 m,
- apšvietimo tinklai - 150 m,
- elektros tinklai - 250 m,
- buitinių nuotekų tinklai - 360 m,
- lietaus nuotekų tinklai - 668 m,
- teniso kortų apšvietimo tinklai - 1930
m,
- šilumos tinklai - 160,5 m.
Teniso kortai:
- bendras plotas 2675,5 m2

;

Futbolo aikštė lr lengvosios atletikos
sektoriai:
- bendras plotas 18383 m2

•

Projekto tikslas sutvarkyti ...
- vJesąją

Patalpų, erdvę: rekonstruoti Alytaus miesto teatro
esančių pastato bei aplinkinę teritoriją pritaikyti

Rotušės a. 2 miesto bendruomenės poreikiams, tokiu
(Alytaus būdu didinant miesto patrauklumą

miesto teatro gyventojams, investuotojams, gerinant
pastato) estetinį miesto vaizdą.

rekonstrukcij a Alytaus
ir apIinkinės miesto Siektini rezultatai:

7 teritorijos savivaldybės • rekonstruota atraminė teatro sienutė, 3.875.517,98 3.294.190,28 290.663,85 290.663,85 0,00 2008110 27 2009.06.30
pritaikymas administra-

• apšiltintas teatro pastato stogas (apiemiesto cIJa 3024 m2
),

bendruomenės
poreikiams • seni langai ir vitrinos pakeisti naujais,

(santrumpa - 32 vnt.,

Alytaus miesto • įrengtas stogas virš terasos (apie 200

teatro m\

rekonstrukcija) • sutvarkyta aplinkinė teatro teritorija
(apie 7528 m2

).

"Pėsčiųjų ir Alytaus Projekto tikslas - plėsti miesto viešąsias

8 dviračių takų miesto erdves, sutvarkyti rekreacines ir aktyvaus
26.985.860,76 22.937.981,65 2.023.939,56 2.023.939,56 0,00 2009/06 36 2011.11.15infrastruktūros, savivaldybės poilsio zonas, gerinti gyvenimo kokybę ir

jungiančios administraci aplinką, plėtoti pėsčiųjų ir dviračių takų



Alytaus Ja tinklą, gennti miesto estetini vaizdą,
piliakalnį bei jo pritaikant rekreacijai Mažosios Dailidės

pnelgas su ežerą, Alytaus piliakalni su prieigomis,
Kurorto ir Kurorto ir Miško parkus bei kitas

Miško parkais, viešąsias erdves. Šis tikslas bus pasiektas
irengimas ir šių sutvarkant Mažosios Dailidės ežerėlio

teritorijų krantus, irengiant paplūdimį, pastatant
sutvarkymas trampliną, nutiesiant pėsčiųjų ir dviračių

bei pritaikymas takus nuo Miesto sodo, irengiant
poilsiui ir apšvietimą, rekonstruojant vaikų žaidimo,

rekreacijai" sporto, poilsio aikšteles, įrengiant
pėsčiųjų ir dviračių tiltą su keltuvu,
jungianti I Alytų su II Alytumi, irengiant
pri važiavimo kelią, poilsio aikšteles,
pėsčiųjų ir dviračių takus, apšvietimą nuo
Alytaus piliakalnio iki Studentų skvero,
sutvarkant aplinką, irengiant stebėjimo
kameras, atliekant bendruosius piliakalnio
prieigų sutvarkymo darbus, irengiant ir
rekonstruojant kitą rekreacijai ir poilsiui
svarbią infrastruktūrą.

Siektini rezultatai
• perengti techniniai
projektai ir detalieji planai;
• rekonstruota Piliakalnio
gatvės atkarpa - apie 890 m.;
• pėsčiųjų ir dviračių takų
apie 1450 m irengimas su apšvietimu
ir poilsio aikštelėmis;
• irengtos stebėjimo
kameros;
• pėsčiųjų tiltelio Kurorto
parke rekonstrukcija apie 30 m;
• automobilių parkavimo
vietų irengimas, apie 85 vietos;
• vaikų žaidimo, poilsio ir
sporto aikštelių irengimas,
rekonstrukcija;
• pėsčiųjų-dviračių tilto per
Nemuną statyba, apie 240 m;

Pėsčiųjų ir Alytaus Projekto tikslas - plėsti miesto viešąsias
9 dviračių tako, miesto erdves, sutvarkyti rekreacines ir aktyvaus 4.755.319,40 4.042.021,49 356.648,96 356.648,96 0,00 2008/12 36 2010.06.31

kitos savivaldybės poilsio zonas, gerinti gyvenimo kokybę ir



rekreacijai ir administra- aplinką, plėtoti pėsčiųjų ir dviračių takų
poilsiui cIJa tinklą
svarbios Siektini rezultatai:

infrastruktūros • nutiestas dviračių-pėsčiųjų takas, apie
nuo Pliažo iki 960 m,
Sanatorijos • sutvarkytos Pliažo apie 370 mx7 m,

miško Šilelio apie 230m x 5m, Tilto apie 160 m
vengImas x 5 m gatvės, (gatvės padengtos kieta

(santrumpa - danga, įrengta paviršinio vandens
Pėsčiųjų- surinkimo sistema, nutiesti šaligatviai,

dviračių takas) įrengtas gatvių apšvietimas),
• įrengtas tunelis po Vilniaus g. apie 25

m x 3m,

• įrengta rekreacijai lr poilsiui svarbi
infrastruktūra (įrengtos poilsio aikštelės,
įrengti dviračių stovai, šiukšliadėžės,
suoliukai, sumontuotos vaizdo stebėjimo
kameros).

Didžiosios Projekto tikslas - sutvarkyti Didžiosios
Dailidės ežero Dailidės ežero aplinką lr pritaikyti ją

aplinkos rekreacijai: pėsčiųjų lr dviračių takų,
sutvarkymas ir apšvietimo, poilsio ir žaidimo aikštelių,
pritaikymas valčių prieplaukos įrengimui, kitoms
rekreacij ai: rekreacijai lr poilsiui svarbioms
pėsčiųjų ir infrastruktūros rekonstrukcijoms ir

dviračių takų, įrengimui, taip pagerinant gyvenamąją
apšvietimo, aplinką miesto gyventojams, didinant
poilsio ir

Alytaus miesto patrauklumą investuotojams,
žaidimo miesto gerinant Alytaus miesto estetinį vaizdą.

aikštelių, valčių
savivaldybės Siektini rezultatai:

10 prieplaukos
administra- • įrengta apie 200 m pėsčiųjų takų 1,0 3.000.000,00 2.550.000,00 225.000,00 225.000,00 0,00 2012/01 36 2011.03.30

įrengimas, Clja - 1,5 m pločio su apšvietimu ir gerbūvio
kitos sutvarkymu,

rekreacijai ir • įrengta apie 2000 m pėsčiųjų ir
poilsiui dviračių takų 2,5 - 3,0 pločio su
svarbios apšvietimu ir gerbūvio sutvarkymu,

infrastruktūros • įrengta I valčių (vandens dviračių)
rekonstrukcija prieplauka,
lr ĮrengImas • įrengtos 3 vaikų žaidimų aikštelės.

(santrumpa -
Didžiosios
Dailidės

sutvarkymas)

II "Nemuno Alytaus Projekto tikslas - sutvarkyti Nemuno
1.398.972,60 1.189.127,63 104.923,03 104.921,94 2009/01 36 2011.12.01krantinės, miesto krantinę, rekonstruoti Kauno g. (9, 9A) 0,00
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apribotos A.
]uozapavičiaus
tiltu ir Šilelio g.

dalimi (iki
namo Nr. 8

sklypo
pabaigos ),

sutvarkymas ir
aplinkinės

teritorijos bei
pastatų (Kauno

g. 9, 9a)
viešųjų erdvių
pritaikymas
visuomenės
poreikiams"
(santrumpa -

Nemuno
krantinės,

pastatų (Kauno
g. 9, 9A) ir
aplinkinės
teritorijos

sutvarkymas)

Apleistos
teritorij os
Žaliojoje
gatvėje

sutvarkymas,
pašalinant
krūmus ir
šiukšles,

kanalizuojant
griovį ir

rekonstruojant
gatvės paviršių.
Santrumpa -

"Žalioji gatvė"

savivaldybės
administra-

cija

Alytaus
miesto

savivaldybės
administra-

cIJa

esančius pastatus ir sutvarkyti aplinkinę
teritoriją, siekiant pagerinti miesto estetinį
vaizdą bei sutvarkyti rekreacinę, aktyvaus
poilsio zoną
Siektini rezultatai:

I Sutvarkyta Nemuno krantinė ir
molas.

2 Rekonstruoti pastatai Kauno g.
9,9A.

3 Aplinkinė teritorija pritaikyta
visuomenės poreikiams.

Projekto tikslas - sutvarkyti apleistą
teritoriją Žaliojoje gatvėje, pašalinant
gatvės ir aplinkinėse teritorijose esančius
krūmus ir šiukšles, kanalizuojant griovį ir
rekonstruojant gatvės paviršių.

Siektini rezultatai:
• parengtas žemės sklypo planas - I

kompl.,
• parengtas teritorijos detalusis planas -
I kompl.,
• parengtas techninis projektas - I

kompJ.,
• įrengta kanalizacijos sistema gatvės

teritorijoje - I vnt.,
• įrengta pėsčiųjų gatvė ir poisio zona -
I vnt.,
• įrengtas gatvės apšvietimo sistema - I

vnt.,

12.000.000,00 10.200.000,00 900.000,00 900.000,00 0,00 2008/12 36 2010.09.30



L.e. Alytaus regiono plėtros tarybos
pirmininko pareigas

Elvinas Jankevičius

2011.09 ..303620101010,00375.000,00375.000,004.250.000,005.000.000,00

Siektini rezultatai:
• rekonstruotas kraštotyros muziejaus

pastatas,
• sutvarkyta kraštotyros muziejaus

ap]inkinė teritorija .
• iB'ęnura.:$U'ma

• įrengtos gatvės video stebėjimo
sistema - ] kompl.
Projekto tikslas - yra restauruoti Alytaus
kraštotyros muziejų, modernizuojant
patalpas bei sutvarkant aplinkinę
teritoriją, tokiu būdu gerinant miesto
gyventojų gyvenamąją aplinką,
sutvarkant miesto viešąją erdvę, kas
sudarys sąlygas geresniam miestų
estetiniam vaizdui.

Alytaus
miesto

saviva]dybės
administra-

cija

A]ytaus
kraštotyros
muzIejaus

rekonstravimas
ir ap]inkinės
teritorij os
tvarkymas

(santrumpa -
Kraštotyros
muziejaus

rekonstrukcija)

]3

Parengė:
Vidas Raštikis
2011-01-11

R~gioninės plėtros departamento
pne VRMAlytaus ap 'ties
skyriaus e'
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