
 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

 

DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠO TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ 

„PRIELAIDŲ SPARTESNEI ŪKINĖS VEIKLOS DIVERSIFIKACIJAI KAIMO 

VIETOVĖSE SUDARYMAS“  

 

2015 m. rugsėjo 25 d. Nr.51/6S-22 

Alytus 

 

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, 2011, Nr. 105-4943)  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 panaudojimą, 

Alytaus regiono plėtros taryba n u s p r e n d ž i a: 

Tikslinti 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“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.2-VRM-01-R 

„Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ sąrašą Nr.11 2007-

2013 metų laikotarpiui patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2009 m. rugsėjo 14 d. sprendimu 

Nr. (10.18)-8R-3, patikslinant: 

Projekto „Kompleksinė Leipalingio miestelio plėtra“ finansavimo šaltinių sumas: 

Bendra projekto vertė, EUR vietoje „930 592,42“ įrašant „1 045 569,26“;  

ES fondų lėšų suma, EUR vietoje „732 923,24“ įrašant „880 813,16“;  

Pareiškėjo ir partnerio lėšų suma, EUR vietoje „132 999,48“ įrašant „87 264,63“;  

LR valstybės biudžeto (bendrojo finansavimo) lėšos, EUR vietoje „64 669,70“ įrašant „77 

491,47“. 

2. Projekto „Kompleksinis Veisiejų miesto, Kapčiamiesčio, Seirijų ir Krosnos miestelių  

urbanistinės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas“ finansavimo šaltinių sumas: 

Bendra projekto vertė, EUR vietoje „3 153 118,92“ įrašant „3 150 875,54“;  

ES fondų lėšų sumas, EUR vietoje „2 680 150,98“ įrašant „2 678 244,18“;  

Pareiškėjo ir partnerio lėšų suma, EUR vietoje „236 484,01“ įrašant „236 315,68“;  

LR valstybės biudžeto (bendrojo finansavimo) lėšos, EUR vietoje „236 483,92“ įrašant „236 

315,68“. 

 

 

Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininkas  Vytautas Grigaravičius 

 

 

 

 

 

Parengė 

Vidas Raštikis 

2015-09-24 



PATVIRTINTA 

Alytaus regiono plėtros tarybos  

2009 m. rugsėjo 14 d  

sprendimu Nr.(10.18)-8R-3 

(Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. 

rugsėjo  25 d. sprendimu Nr. 51/6S-  

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“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos 

diversifikacijai kaimo vietovėse“ sąrašas Nr.11 2007-2013 metų laikotarpiui 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 
Pareiškėjas 

Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, 

siektini rezultatai) 

Preliminarūs projekto finansavimo šaltiniai 
Projekto 

terminai 

Projekto 

paraiškos 

pateikimo 

įgyvendina

nčiai 

institucijai 

terminas 

Bendra 

projekto 

vertė, EUR 

ES fondų 

lėšų suma, 

EUR 

Pareiškėjo 

ir 

partnerio 

lėšų suma, 

EUR 

LR 

valstybės 

biudžeto 

(bendrojo 

finansavim

o) lėšos, 

EUR 

Kitų 

finansav

imo 

šaltinių 

lėšų 

suma, 

EUR 

Numato

ma 

projekto 

veiklų 

įgyvendi

nimo 

pradžia 

Preli

mina

ri 

proje

kto 

veikl

ų 

įgyve

ndini

mo 

truk

mė, 

mėn. 

1 

„Kompleksinė 

Viečiūnų 

plėtra“ 

Druskininkų 

savivaldybės 

administracija 

pateikta 

2009-04-27 

 

Projekto tikslas  
– Sudaryti sąlygas diversifikuoti kaimo 

gyventojų veiklą ir gerinti bendruomenių 

infrastruktūrą pritaikant buvusio Viečiūnų 

fabriko kultūros namų patalpas  (laisvalaikio 

salei su pagalbinėmis patalpomis) ir sutvarkyti 

aplinką (atnaujinti apšvietimą, išasfaltuoti 

automobilių stovėjimo aikšteles). 

Siektini rezultatai:   
– įrengtas kultūros centras (laisvalaikio salė su 

pagalbinėmis patalpomis); 

 –atnaujintos bendruomenės reikmėms 

naudojamas patalpos (biblioteka ir kt.); 

530 968,99 451 323,65 39 822,67 39 822,67 0 2010.03.01  21  2010.09.01. 



– išasfaltuotos automobilių stovėjimo aikštelės 

šalia gyvenamųjų namų; 

– atnaujintas gyvenvietės apšvietimas. 

2 

„Kompleksinė 

Leipalingio 

miestelio 

plėtra“ 

Druskininkų 

savivaldybės 

administracija 

pateikta 

2009-04-27 

 

Projekto tikslas  
      Sudaryti sąlygas diversifikuoti kaimo 

gyventojų veiklą ir gerinti bendruomeninę 

infrastruktūrą kompleksiškai pritaikant buvusio 

Leipalingio dvaro pastato dalį ir jo gerbuvį 

(aplinką) bibliotekos, muziejaus ir 

bendruomenės patalpoms. 

Siektini rezultatai:   
       Kaimo integruotos bendruomenės ir 

viešosios infrastruktūros, susijusios su verslo 

sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros 

projektai - 1vnt.,  

- Kaimo gyvenamosios vietovės, kurioje 

sutvarkyta viešoji aplinka- 1 vnt. 

1 045 569,26 880 813,16 87 264,63 77 491,47 0 2011.11 36  2010.09.01 

3 

„Kompleksinė 

Simno miesto 

plėtra„ 

Alytaus  

rajono 

savivaldybės 

administracija 

pateikta 

2009-04-27, 

koreguota 

2009-07-28 

 

Pagrindinis tikslas –  

modernizuoti viešąją infrastruktūrą Simno 

mieste pritaikant ją daugiafunkcinėms veikloms, 

taip skatinant veiklų diversifikavimą, užimtumą, 

kokybiškesnį laisvalaikio praleidimą.  

Siektini rezultatai:     

– parengtas techninis projektas Simno kultūros 

namų pertvarkymui į daugiafunkcinį socialinių 

ir kultūros paslaugų centrą; 

–  lauko laiptų remontas, panduso įrengimas 9,5 

x 1,5 ;  

– įėjimo stogelių remontas, stogo dangos 

keitimas (1393,98 m
2
);  

– šilumos modulinių punktų įrengimas (2 vnt.);  

 – šildymo sistemos su vamzdynais įrengimas 

(820,04 m
2
 );  

– kultūros namų administracinių bei bibliotekos 

patalpų remontas (638,64 m
2
), langų ir durų 

keitimas;  

– jaunimo centro patalpų remontas (181,40 m
2
), 

langų ir durų keitimas;  

– kultūros namų salės, pagalbinių ir socialinėms 

reikmėms numatytų patalpų remontas (887,72 

m
2
);  

– rūsio pritaikymas socialinėms reikmėms; 

 – vidaus inžinerinių tinklų keitimas, sanitarinių 

mazgų remontas;  

–  Simno aikštės rekonstrukcija, sutvarkyti 

2 620 689,23 2 227 585,83 196 551,70 196 551,70 0,00 2010. 11 22  2009.12.01 



šaligatviai, automobilių stovėjimo aikštelė. 

4 

Kompleksinė 

Daugų miesto 

plėtra 

Alytaus  

rajono 

savivaldybės 

administracija 

pateikta 

2009-04-27 

 

Pagrindinis tikslas –  

modernizuoti viešuosius pastatus bei gerinti 

bendruomeninę infrastruktūrą Daugų mieste.  

Siektini rezultatai:     

– Daugų aikštėje: pakeisti takelių dangą visoje 

aikštėje (apie 960 m
2
), įrengti vaikų žaidimo 

aikštelę bei estradą, rekonstruoti apšvietimo 

sistemą, įrengti naujus suoliukus ir 

šiukšliadėžes, įrengti ir užsėti gazonus bei 

gėlynus (apie 6040 m
2
), pastatyti paminklą 

Vladui Mironui. 

 – Daugų paplūdimyje: paplūdimio įrengimas 

apie 14000 m
2
 teritorijoje, vandentiekio ir 

kanalizacijos tinklų įrengimas; teritorijos 

apšvietimas; persirengimo kabinos įrengimas, 

suoliukų; šiukšliadėžių, dviračių stovo 

įrengimas; plūdurų išskirti paplūdimį vaikams 

įrengimas; lauko tualetų ir lauko prausyklos 

įrengimas; laiptų iki paplūdimio rekonstravimas, 

paplūdimio tinklinio aikštelės; futbolo aikštelės 

įrengimas. 

– VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokyklos 

salėje: pakeisti langus, grindų dangą, perdažyti 

sienas, lubas, rekonstruoti sceną, pakeisti aktų 

salės duris. Taip pat ketinama įsigyti baldų ir 

kito ilgalaikio turto: planuojama pakeisti visas 

salės kėdes naujomis, ketinama įsigyti įrangą, 

kuri reikalinga renginiams organizuoti; 

-automobilių stovėjimo aikštelės asfaltavimas, 1 

vnt. 

1 900 505,18 1 615 429,42 142 537,88 142 537,88 0,00 2010. 11 22  2009.10.08. 

5 

Valkininkų 

miestelio 

viešosios 

infrastruktūros 

plėtra 

Varėnos rajono 

savivaldybės 

administracija 

pateikta 

2009-05-15  

Pagrindinis tikslas –  

Pagerinti gyvenimo aplinką ir kokybę 

Valkininkų miestelyje, įgyvendinant priemones, 

skirtas bendruomenės infrastruktūros plėtrai. 

Siektini rezultatai:      

– sutvarkyti sporto aikštyną;   

–suremontuoti Buckaus, Liepto ir Krantinės g.;  

–atnaujinti gatvių apšvietimą; 

– įrengti šaligatvį Vilniaus g.; 

– įrengti poilsiavietę prie Šalčios upės; 

– įrengti dviračių ir pėsčiųjų takus. 

 

852 679,08 724 777,18 63 950,95 63 950,95 0,00 2010. 01 24. 2009.11.01 

6. 
Merkinės 

miestelio 

Varėnos rajono 

savivaldybės 

Projekto tikslas –  

pagerinti gyvenimo aplinką ir kokybę Merkinės 
1 291 317,16 1 097 619,52 96 848,82 96 848,82 0,00 2009. 12 24. 2009.10.01 



viešosios 

infrastruktūros 

plėtra 

administracija 

pateikta 

2009-05-15  

miestelyje, įgyvendinant priemones, skirtas 

bendruomenės infrastruktūros plėtrai.   

Siektini rezultatai:      

– įrengta poilsiavietė prie Nemuno tilto;  

– sutvarkytas paplūdimys prie Merkinės 

tvenkinio;  

– rekonstruotas Merkinės viešasis tualetas;  

– atnaujintas Merkinės kraštotyros ir genocido 

muziejus; 

–suremontuotas laisvalaikio ir pramogų centras; 

– įrengta automobilių stovėjimo aikštelė ir 

sutvarkyta teritorija Seinų g. ir Bakšio g. 

sankryžoje: suremontuoti laiptai, sutvarkytas 

įvažiavimas į namų valdas, įrengtas gatvių 

apšvietimas; 

– įrengta  automobilių stovėjimo aikštelė 

Nemunaičio g.;  

–suremontuotos Taikos, Maksimonių ir Tilto 

gatvės; 

– sustatyti  ženklai gatvėse. 

7. 

Matuizų kaimo 

viešosios 

infrastruktūros 

plėtra 

Varėnos rajono 

savivaldybės 

administracija 

pateikta 

2009-05-15 

Projekto tikslas –  
pagerinti gyvenimo aplinką ir kokybę Matuizų 

kaime, įgyvendinant priemones, skirtas 

bendruomenės infrastruktūros plėtrai. 

Siektini rezultatai:      

–įrengtas paplūdimys;   

–įrengtas sporto aikštynas;  

– įrengtos vaikų žaidimo aikštelės; 

– įrengtos poilsio zonos; 

– atnaujintas šaligatvis Kalno ir Dzūkų gatvėse; 

–suremontuotos Žalioji ir Vilties gatvės; 

– rekonstruotos automobilių stovėjimo aikštelės 

Kalno gatvėje. 

. 

578 301,49 491 556,27 43 372,61 43 372,61  0,00 2010. 02 24  2009.12.01  

8. 

Senosios 

Varėnos kaimo 

viešosios 

infrastruktūros 

plėtra 

Varėnos rajono 

savivaldybės 

administracija 

pateikta 

2009-05-15 

Projekto tikslas - pagerinti gyvenimo aplinką ir 

kokybę Senosios Varėnos kaime, įgyvendinant 

priemones, skirtas bendruomenės 

infrastruktūros plėtrai.  

Siektini rezultatai:      

– įrengtas sporto aikštynas;   

– rekonstruota automobilių stovėjimo 

aikštelė prie sporto aikštyno;  

– atnaujintas gatvių apšvietimas; 

– įrengta poilsiavietė prie Merkio upės; 

– suremontuotos laisvalaikio centro, bibliotekos, 

M.K. Čiurlionio muziejaus patalpos. 

393 675,20 334 623,86 29 525,67 29 525,67 0,00 2010. 03 24  2010.01.01 



9. 

Kompleksinis 

Veisiejų 

miesto, 

Kapčiamiesčio

, Seirijų ir 

Krosnos 

miestelių 

urbanistinės 

infrastruktūros 

ir 

gyvenamosios 

aplinkos 

gerinimas 

Lazdijų rajono 

savivaldybės 

administracija 

pateikta 

2009-05-18 

 

Projekto tikslas –  
Kompleksiškai atnaujinti ir plėtoti Veisiejų 

miesto, Kapčiamiesčio, Seirijų ir Krosnos 

miestelių urbanistinę infrastruktūrą, pritaikant ją 

bendruomenės poreikiams. 

Siektini rezultatai:      

1. Kompleksiškai atnaujinta ir išplėtota Veisiejų 

miesto urbanistinė infrastruktūra: 

- sutvarkyta centrinė miesto aikštė, viešosios 

paskirties zonos, įrengti suoliukai, mažosios 

architektūros įrenginiai ir gėlynai, atliktas 

seniūnijos pastato remontas; 

- Atliktas apšvietimo tinklų modernizavimas; 

- sutvarkyta Dariaus ir Girėno, Vytauto, 

Santarvės gatvių atkarpos ir šaligatviai; 

- įrengta automobilių stovėjimo aikštelė prie 

bažnyčios; 

- rekonstruotas Veisiejų kultūros namų pastatas, 

įsigyti baldai ir sutvarkyta aplinka įrengiant 

mažosios architektūros įrenginius, vaikų 

žaidimo aikšteles. 

2.Kompleksiškai sutvarkyta Kapčiamiesčio 

miestelio centrinės aikštės ir aplinkinė teritorija: 

– Sutvarkyta centrinė aikštė, viešosios paskirties 

zonos, įrengti suoliukai, mažosios architektūros 

įrenginiai ir gėlynai,  nutiestas šaligatvis apie 

bažnyčią; 

– įrengta automobilių stovėjimo aikštelė; 

– Atliktas apšvietimo tinklų modernizavimas; 

 – sutvarkytas paminklas Lietuvos Partizanams.  

   3. Seirijų centrinės dalies kompleksinis 

sutvarkymas: 

–  sutvarkyta centrinė aikštė prie kultūros namų, 

viešosios paskirties zonos iki vaikų darželio 

„Žibutė”, įrengti suoliukai, mažosios 

architektūros įrenginiai ir gėlynai, atliktas 

seniūnijos pastato remontas; 

– įrengta ir išasfaltuota automobilių stovėjimo 

aikštelė; 

– rekonstruotas Seirijų kultūros namų pastatas, 

įsigyti baldai ir sutvarkyta aplinka įrengiant 

mažosios architektūros įrenginius, vaikų 

žaidimo aikšteles. 

4. Krosnos kompleksinis sutvarkymas 

– teritorijos prie kultūros pastato Krosnoje 

sutvarkymas, modernizuojant ir pritaikant ją 

3 150 875,54 2 678 244,18 236 315,68 236 315,68 0,00 2009.10 36  2010.02.01 



 

smulkiajam verslui ir visuomeninės paskirties 

įmonėms: 

- sutvarkyta centrinė aikštė prie kultūros namų 

pastato, aplink esančios viešosios paskirties 

zonos, įrengti suoliukai, mažosios architektūros 

įrenginiai ir gėlynai; 

– rekonstruotas kultūros namų pastatas; 

– atliktas apšvietimo tinklų modernizavimas. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompleksinė 

Krokialaukio 

miestelio 

plėtra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

pateikta 

2009-11-05 

Pagrindinis tikslas – 

- sudaryti sąlygas diversifikuoti Krokialaukio 

miestelio gyventojų veiklą, gerinant 

bendruomeninę infrastruktūrą 

Siektini rezultatai: 

Projekto  skaičius, kurioje sutvarkyta viešoji 

aplinka - 1. 

 Kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios 

infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų 

gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros projektų 

skaičius - 1. 

Šio projekto laukiamas rezultatas yra: 

sutvarkyta 1 viešoji erdvė prie seniūnijos 

pastato, įrengta 1 vaikų žaidimų aikštelė, 

įrengtas ir apšviestas 1 Žuvinto g. šaligatvis 

(apie 550 m), atnaujinta Antokolio g. atkarpa. 

 

226 623,43 192 629,93 16 996,75 16 996,75 0,00 2013.04 20 2013.08.30 

      Bendra suma 12 591 204,56 10 694 603,00 953 187,36 943 414,20 0       

 

 

 

Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininkas                                                                                              Vytautas Grigaravičius 

 

 

 

 

 

 

Parengė 

Vidas Raštikis 

2015-09-24 


