
2021-11-29

ALYTAUS REGIONO 2021-2030 METŲ 
PLĖTROS PLANO RENGIMAS

▪ Regiono problemos.
▪ Problemų priežastys.

▪ Stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės.
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ALYTAUS REGIONO PLĖTROS SITUACIJOS ANALIZĖ

▪ Pagrindiniai vidiniai ir išoriniai veiksniai regiono situacijai apibūdinti;

▪ Išgrynintos 3 pagrindinės regiono problemos:

1. Neužtikrinama gyvenimo kokybę gerinančių viešųjų paslaugų, 

atitinkančių gyventojų poreikius kokybė ir prieinamumas;

2. Neužtikrinamas tvarus regiono augimas ir prisidėjimas prie taršos 

mažinimo bei atsparumo klimato kaitai;

3. Nepalankios sąlygos verslui kurti ir plėtoti, nepatrauklios darbo ir 

karjeros galimybės.

▪ Nurodomos ir paaiškinamos problemų 8 pagrindinės priežastys, kurių 

pašalinimas išspręstų problemas arba sumažintų jų mastą.



SITUACIJOS ANALIZĖJE AKCENTUOJAMOS ŠIOS 

PAGRINDINĖS REGIONO PROBLEMOS (1)

GYVENTOJAI: didėjantis pensinio amžiaus gyventojų skaičius; darbingo amžiaus
gyventojų mažėjimas; mažėjantis nuolatinių gyventojų skaičius.

UŽIMTUMAS: kvalifikuotos darbo jėgos stoka; vidiniai regiono užimtumo
netolygumai; nepatrauklus darbo užmokestis; didėjantis kompetencijų pasiūlos ir
paklausos atotrūkis.

SVEIKATA: didėjantis gyventojų sergamumas; didėjantis sveikatos priežiūros
paslaugų poreikis; trūksta sveikatos priežiūros specialistų.

SOCIALINĖ SRITIS: didėjantis socialinių paslaugų poreikis; išaugęs socialinių
paslaugų asmens namuose gavėjų skaičius; didėjantis socialinių globos paslaugų bei
socialinio būsto poreikis.



SITUACIJOS ANALIZĖJE AKCENTUOJAMOS ŠIOS 

PAGRINDINĖS REGIONO PROBLEMOS (2)

ŠVIETIMAS: daugėja mokinių turinčių specialiųjų poreikių; ne visi 3-5 metų vaikai ugdomi
švietimo įstaigose; maža dalis regiono ugdymo įstaigų moksleivių pasiekia valstybinio brandos
egzamino šalies vidurkį; artimiausiu metu bus susiduriama su mokytojų trūkumu; didėjanti
mokinių dalis neformaliame ugdyme.

TVARUMAS: netolygumai regiono viduje dėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų; ne
visos paviršinės nuotekos išvalomos iki būtinų reikalavimų; nuotekų tvarkymo infrastruktūra
neatspari liūtims ir klimato kaitai; poreikis plėtoti atliekų tvarkymo infrastruktūrą; mažai išvystytas
vietinių atsinaujinančių gamtinių išteklių naudojimas; tarša viršijanti šalies vidurkį; viešuoju
transportu naudojasi nedideli keleivių srautai.

VERSLUMAS: nepakankamai subalansuota darbo rinka, neišplėtota partnerystės kultūra, ribotos
investicijos į gamybos plėtojimą; menkas regiono kultūrinio potencialo išnaudojimas turizmo ir
verslumo plėtrai, prasta objektų būklė, turizmo rinkodaros priemonių nebuvimas, nepakankamas
lankytinų objektų ir paslaugų skaitmenizavimas.



1 problema.
Neužtikrinama gyvenimo kokybę gerinančių viešųjų 
paslaugų, atitinkančių gyventojų poreikius, kokybė ir 

prieinamumas.

PROBLEMOS PRIEŽASTYS:

1.1. Švietimo įstaigos nepakankamai 

pritaikytos mokinių individualių 

poreikių ugdymui, nepakankamas 

kokybiškų ikimokyklinio ugdymo 

paslaugų prieinamumas

1.2. Sveikatos priežiūros ir socialinės 

paslaugos įvairioms socialinėms 

grupėms nėra teikiamos pakankamai 

integruotai, koordinuotai ir 

inovatyviai, nepatenkinamas 

aprūpinimo socialiniu būstu poreikis 



1 problema. Neužtikrinama gyvenimo kokybę gerinančių viešųjų paslaugų, 
atitinkančių gyventojų poreikius kokybė ir prieinamumas (SSGG)

STIPRYBĖS

• teikiamas platus spektras sveikatos ir socialinių paslaugų, ypač

išvystytos sveikatinimo paslaugos ir infrastruktūra Druskininkų mieste;

• vystomas regiono savivaldybių tarpinstitucinis bendradarbiavimas

socialinių paslaugų teikimo srityje, dalis socialinių paslaugų

savivaldybėse teikiama integruotai;

• užtikrinama aukštos kokybės specialistų teikiama socialinė pedagoginė,

specialioji ir specialioji pedagoginė pagalba;

• Mokinių individualių poreikių ugdymui pasitelkiamas neformalusis

vaikų švietimas – regione yra didelė mokinių, dalyvaujančių

neformaliojo švietimo veiklose, dalis.

SILPNYBĖS

• stokojama koordinuotų paslaugų teikimo, neefektyviai vykdomos

sveikatos prevencinės veiklos;

• stebimas socialinių paslaugų prieinamumo ir specifinių socialinių

paslaugų trūkumas atokesnėse regiono vietovėse;

• savivaldybės neperka trūkstamų socialinių paslaugų teikimo iš NVO

sektoriaus;

• švietimo įstaigos nepakankamai pritaikytos mokinių individualių

poreikių ugdymui, naujiems ir inovatyviems mokymo būdams bei

nuotoliniam visų socialinę atskirtį patiriančių mokinių mokymui;

• neformaliojo švietimo ir vaikų sveikatinimo paslaugų įvairovės ir

atitinkamos infrastruktūros stygius;

• ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo ir kokybės netolygumai.

GALIMYBĖS

• didėjantis nacionalinis dėmesys sveikatos priežiūros įstaigų

modernizavimui, techninės bazės atnaujinimui, veiklos funkcionalumo

didinimui;

• nacionaliniu lygiu skatinimas NVO įtraukimas į švietimo, socialinių ir

kitų viešųjų paslaugų teikimą;

• „Naujos kartos Lietuva“ plano įgyvendinimas;

• valstybės lygiu diegiama privalomojo ikimokyklinio ugdymo sistema.

GRĖSMĖS

• sveikatos paslaugų prieinamumas regionuose gali sumažėti dėl netinkamų 

sveikatos tinklo optimizavimo nacionaliniu mastu priemonių.



2 problema.
Neužtikrinamas tvarus regiono augimas ir prisidėjimas prie 

taršos mažinimo bei atsparumo klimato kaitai.

PROBLEMOS PRIEŽASTYS:

2.1. Nepakankamai užtikrinamas 

darnus judumas bei eismo 

saugumas tvariai gyvensenai regione

2.2. Nepakankamai užtikrinamas 

kokybiškų komunalinių paslaugų 

teikimas

2.3. Neišnaudojamos 

atsinaujinančių išteklių 

panaudojimo galimybės



2 problema. Neužtikrinamas tvarus regiono augimas ir prisidėjimas prie 
taršos mažinimo bei atsparumo klimato kaitai (SSGG)

STIPRYBĖS

• gerai išvystyta susisiekimo infrastruktūra, užtikrintas geras susisiekimas

su didžiaisiais Lietuvos miestais, Lenkija, Baltarusija, be to, 2 regiono

miestai (Alytus ir Druskininkai) gerai išvystę viešojo susisiekimo tinklą;

• atliekų surinkimo paslauga užtikrinama 98 proc. regiono atliekų turėtojų;

• eksploatuojami šiuolaikiški ir aplinkosauginius reikalavimus atitinkantys

atliekų tvarkymo įrenginiai, vykdomos priemonės nuosekliai mažina

mišrių komunalinių atliekų susidarymą;

• platus kompostavimo aikštelių ir rūšiavimo centrų tinklas bei gerai

išvystyta kompostavimo proceso sistema.

SILPNYBĖS

• viešojo transporto parko išlaikymas kaimiškose vietovėse yra

nuostolingas dėl mažo naudojimosi viešuoju transportu poreikio;

• viešojo transporto ir dviračių takų infrastruktūros integracijos stoka,

nepakankamas susisiekimo sistemos elementų išvystymas, įskaitant ir

dviračių takų bei jungių tarp jų trūkumą ir kokybę;

• būtina pritaikyti mechaninio atliekų apdorojimo įrenginius antrinių

žaliavų rūšiavimui, sukurti statybinių atliekų tvarkymo infrastruktūrą,

plėsti didelių gabaritų atliekų surinkimo sistemą, plėsti ir modernizuoti

maisto ir kitų biologinių atliekų surinkimą ir apdorojimą;

• būtina modernizuoti ir rekonstruoti kompostavimo aikšteles, gerinant

kompostavimo procesus ir aplinkos taršą bei kvapų susidarymą;

• regione nepakankamai išvystyta vandentvarkos infrastruktūra ir šios

paslaugos kokybė, ypač nedidelėse gyvenvietėse; regione yra dideli

vidiniai paslaugos kainos ir kokybės netolygumai; dėl paviršinių nuotekų

infrastruktūros kokybės, gausaus lietaus metu regiono miestai patiria

užtvindymo pasekmes;

• Alternatyvių energijos išteklių galimybės regione neišnaudojamos.

GALIMYBĖS

• didėjantis dėmesys viešojo transporto sistemos tobulinimui valstybės ir

ES mastu, elektrinio mobilumo ir alternatyvių degalų naudojimui,

novatoriškoms transporto technologijoms;

• didėjantis Europos Sąjungos dėmesys atliekų tvarkymui ir žaliajai

infrastruktūrai

GRĖSMĖS

• nemažėjanti oro taršos neigiama įtaka žmogaus sveikatai ir aplinkai



3 problema.
Nepalankios sąlygos verslui kurti ir plėtoti, nepatrauklios 

darbo ir karjeros galimybės.

PROBLEMOS PRIEŽASTYS:

3.1. Žemas verslumo lygis ir rinkos 

poreikių neatitinkanti gyventojų 

profesinė kvalifikacija 

3.2. Verslo plėtrai pritaikytos 

infrastruktūros trūkumas

3.3. Nepakankamas regiono 

turistinis patrauklumas ir 

žinomumas



3 problema. Nepalankios sąlygos verslui kurti ir plėtoti, nepatrauklios darbo 
ir karjeros galimybės (SSGG)

STIPRYBĖS

• regione galima studijuoti 5 universitetų programų magistrantūros studijas bei gerai išvystyta

specialistų rengimo bazė regiono centre;

• informacinėmis technologinėmis naudojasi vis daugiau regiono gyventojų – internetas prieinamas

78,1 proc. asmenų;

• Pramonės investicijoms pritraukti veikia 1 pramonės parkas (63 ha);

• Alytaus regionas, pasižymintis rekreaciniais ištekliais, saugomų teritorijų gausa, gamtinio paveldo

objektais, sukuria palankią aplinką toliau vystyti šios krypties turizmo produktus ir paslaugas;

• regiono teritorijoje įsikūręs turistų traukos centras – Druskininkų kurortas su išvystyta

apgyvendinimo, sveikatinimo, poilsio ir išskirtinių pramogų paslaugų infrastruktūra; regione

teikiamas platus turizmo paslaugų spektras; regiono savivaldybės turi įvairių turistinių maršrutų

SILPNYBĖS

• kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas;

• žemas darbo užmokestis;

• regiono švietimo įstaigose profesinis orientavimas nėra pakankamai kokybiškas ir

rezultatyvus;

• pramonės parke sklypų dydis yra mažas;

• regiono savivaldybėse investicijoms tinkamų ir greitai išvystomų (per 1 metus ar

greičiau) sklypų didesnių kaip 10 ha beveik nėra;

• mažas regiono įmonių konkurencingumas, vyrauja žemos pridėtinės vertės

produkcija;

• turizmo sektorius yra labai netolygiai išplėtotas (infrastruktūra, turizmo paslaugų

pasiūla), sezoniškumas turi ženklią įtaką, trūksta inovacijų

GALIMYBĖS

• stebima grįžtamoji užsienio migracija, valstybės lygiu skatinamas jaunų šeimų įsikūrimą

regionuose, verslo plėtra ir naujų darbo vietų kūrimas;

• nacionaliniu lygiu didėjantis dėmesys profesiniam orientavimui, naujoms arba trūkstamoms

kompetencijoms ir įgūdžiams formuoti;

• mokymosi visą gyvenimą ir perkvalifikavimo programų svarbos nacionaliniu lygiu didėjimas;

• skaitmenizavimas (nuotolinis darbas, paslaugos, prekyba) gali tapti plėtrą skatinančiu veiksniu;

• globalių tiekimo grandinių trumpėjimas, Europos reindustrializacija (pramonės atgaivinimas)

turės įtakos bendrai rinkos situacijai ir verslo plėtrai;

• augantis poreikis specialiųjų turizmo krypčių vystymui (konferencijų, kaimo, ekologinis, aktyvus,

sporto, kultūrinis pažintinis, ekstremalus turizmas) nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis;

• augantis užsienio turistų srautas į Lietuvą.

GRĖSMĖS

• neigiamos demografinės tendencijos bei visuomenės senėjimas, jaunimo ir

kvalifikuotos darbo jėgos stoka šalyje;

• šalyje stebimas didėjantis kompetencijų pasiūlos ir paklausos atotrūkis;

• stebima auganti konkurencija rekreacijos, turizmo, kultūros paslaugų teikimo

sektoriuose



Klausimai, diskusija.


