ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2011 METŲ VEIKLOS
ATASKAITOS
2012 m. balandžio 27 d. Nr. K-114
Alytus

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 551049; 2008, Nr. 113-4290) 12 straipsnio 2 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu ir atsižvelgdama
į Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2008-12-30 sprendimu Nr. K-315 patvirtinto Alytaus rajono
savivaldybės tarybos veiklos reglamento (pakeitimas – Alytaus rajono savivaldybės tarybos 201108-24 sprendimu Nr. K-150), 10, 240 ir 256 punktus, Alytaus rajono savivaldybės taryba n u s
p r e n d ž i a:
Patvirtinti Alytaus rajono savivaldybės tarybos ir mero 2011 metų veiklos ataskaitą
(pridedama) ir teikti ją savivaldybės gyventojams.

Savivaldybės meras

Algirdas Vrubliauskas
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ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2011 METŲ VEIKLOS
ATASKAITA
ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLA
Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir
Alytaus rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu. 7-ojo šaukimo Alytaus rajono
savivaldybės taryba kadenciją pradėjo 2011 m. balandžio mėnesį. Savivaldybės tarybą sudaro 25
tarybos nariai: 8 Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų partijos nariai, 8 Darbo
partijos nariai, 4 Lietuvos socialdemokratų partijos nariai, 2 partijos Tvarka ir teisingumas nariai, 3
Lietuvos valstiečių ir liaudies sąjungos nariai.
Per 2011 metus įvyko 13 savivaldybės tarybos posėdžių, kuriuose priimti 472 sprendimai.
Palyginus su 2010 metais įvyko 15,3 % daugiau posėdžių ir apsvarstyta 11,8 % daugiau klausimų.
Vidutiniškai vieno tarybos posėdžio metu apsvarstyti 36 tarybai pateikti sprendimų projektai.
2011 metais sušauktas 1 Alytaus rajono savivaldybės tarybos kolegijos posėdis, kuriame priimti 8
sprendimai.
Tarybos nariai aktyviai dalyvauja tarybos ir jos komitetų posėdžiuose, analizuoja pateiktus
svarstyti klausimus, pateikia vertingų pasiūlymų, pastabų.
Tarybos narių posėdžių lankomumas 2011 metais buvo 95 %.
Savivaldybės merui veiklą padėjo vykdyti pavaduotojas Gediminas Krasauskas, kuris koordinuoja
šias veiklos sritis: kultūra, socialinė parama, sveikatos priežiūra, visuomeninių organizacijų
(asociacijų, kaimo bendruomenių) veikla, žemės ūkis, seniūnijų ir seniūnaičių veikla, patarėjas
Vytautas Mikelionis, kurio veiklos sritys yra regioninė ir kaimo plėtra, finansai ir strateginis
planavimas, teritorijų planavimas, žemėtvarka, aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga, komunalinis
ūkis, klausimai, susiję su daugiabučių namų bendrijų kūrimu ir veikla, padėjėjas Ramūnas
Bielevičius, kurio veiklos sritys yra informacinės technologijos, vaiko teisių apsauga, sportas,
viešieji ryšiai, civilinės saugos, priešgaisrinės saugos veiksmų koordinavimas, tarybos sekretorius
Simas Salickas, kuris atsakingas už savivaldybės tarybos darbo veiklą, koordinuoja švietimo,
jaunimo veiklą.
2011 metais savivaldybės meras išleido 112 potvarkių, iš jų 69 savivaldybės veiklos klausimais, 34
potvarkius komandiruočių ir atostogų klausimais ir 9 personalo klausimais.
Asmenų priėmimo organizavimas
Savivaldybės meras A. Vrubliauskas 2011 metais priėmė 166 gyventojus. Priėmimų
metu gauti asmenų prašymai, pareiškimai bei skundai savivaldybėje yra nagrinėjami pasitelkus
specialistus pagal jų kompetenciją. Daugelis gyventojų kreipėsi dėl žemės klausimų, dėl atleidimo
nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą, kelių priežiūros, socialiniais ir
bendruomenių klausimais.
Elektroniniai laiškai
Savivaldybės interneto svetainėje sudaryta galimybė parašyti elektroninį laišką savivaldybės merui
pasinaudojo beveik dvigubai daugiau asmenų nei 2010 metais. Skyriuje „Laiškas merui“ 2011
metais atsiųsti elektroniniai laiškai: dėl būsto, kelių priežiūros, atliekų rinkliavos, švietimo,
socialinių reikalų, susisiekimo, darbo, kurie perduoti spręsti savivaldybės administracijos
specialistams.
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Renginiai ir akcijos
Alytaus rajono savivaldybės meras A. Vrubliauskas tęsė įvairius renginius ir akcijas, inicijavo
naujus, siekdamas, paminėti atmintinas dienas, ugdyti rajono gyventojų vertybes, bendrystės
jausmą, pagalbos artimui supratimą.
Praėjusiais metais tęsiant mero iniciatyvą įteiktos rajono abiturientams 175 vėliavos. Jos
padovanotos kartu su brandos atestatais. Vasario 16-osios proga įteikiant trispalves pagerbta 12
pilietiškiausių rajono gyventojų.
Praėjusiais metais ketvirtą kartą rajone paminėta Tarptautinė šeimos diena. 2011 metais rajono
šeimoms padovanotas kino filmas Alytaus kino teatre „Dainava“, kurį žiūrėjo per pusantro šimto
vaikų ir tėvų, meras vienuolikai šeimų skyrė ir įteikė padėkas.
Meras palaikė ir dalyvavo pirmą kartą Alytaus rajono savivaldybės gegužės mėnesį surengtoje
socialinėje paramos akcijoje „Pasidalink“, skirtoje nepasiturintiems rajono gyventojams paremti.
Savivaldybės darbuotojai dovanojo drabužių, batų, žaislų, kitų daiktų, ši akcija tęsiasi visus metus,
todėl visi savivaldybės, seniūnijų darbuotojai, tarybos nariai gali prisidėti ir paremti savo rajono
gyventojus.
Meras atsiliepė į asociacijos „Dzūkijos vaikai“ prašymą padovanoti auklėtiniams baseiną vasaros
maudynėms. Šiuose globos namuose praėjusiai metais gyveno daugiau kaip 60 vaikų iš Alytaus
rajono.
Praėjusių Naujųjų metų išvakarėse meras A. Vrubliauskas aplankė Miroslavo globos namų
gyventojus, bendravo su jais, įteikė dovanėlių.
Meras kartu su tarybos nariais, administracijos darbuotojais lankėsi visose 11 seniūnijų, kad
pristatytų biudžetą ir išklausytų gyventojų pageidavimus.
Daug atgarsių sulaukė mero iniciatyva padėti žmonėms, priklausantiem nuo alkoholio,
ir asmeninių lėšų skyrimas dviems rajono gyventojams gydyti. Meras iniciavo Priklausomybė
mažinimo Alytaus rajono socialinės rizikos šeimose programą, kuriai pritarė savivaldybės taryba.
Programa pradėta įgyvendinti šiais metais. Jau suteiktas gydymas 14 asmenų, dar 6 –iems gydymas
bus suteiktas artimiausiu metu. Ši mero iniciatyva savivaldybei pelnė „Geriausios savivaldybių
iniciatyvos 2011“ nominaciją tabako ir alkoholio kontrolės politikos nominacijų konkurse, kurį
skelbė Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicija, o pretendentus vertino šalies
gyventojai.
Mero padėkos
2011 m. skirtos mero padėkos, kuriomis apdovanoti nusipelniusių rajonui 115 asmenų ir 22
organizacijos.
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Atstovavimas savivaldybei
2011 metais savivaldybės meras A. Vrubliauskas, tęsdamas tarptautinio bendradarbiavimo tradicijas
ir
įgyvendindamas projektus,
atstovauti savivaldybei
įgyvendinant projektus, vyko į
komandiruotes Pišo savivaldybėje Lenkijos Respublikoje, Ozurgeti savivaldybę Gruzijoje, Olecko
savivaldybę Lenkijos Respublikoje. Meras dalyvavo 1 Europos Regionų komiteto plenarinėje
sesijoje ir 1 Regionų komiteto Gamtinių išteklių komisijos posėdyje, kurie vyko Briuselyje.
Alytaus rajono savivaldybė yra Lietuvos savivaldybių asociacijos narė, o meras A.Vrubliauskas –
asociacijos viceprezidentas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas, tarybos, valdybos narys.
Dalyvauta 2 posėdžiuose.
Meras yra Alytaus regiono plėtros tarybos narys, dalyvavo11 posėdžių.
Tarybos komitetai
Tarybos nariai savo veiklą dažniausiai vykdo 6 komitetuose, esant reikalui - komisijose, darbo
grupėse. Darbas komitetuose vyksta vadovaujantis patvirtintu Alytaus rajono savivaldybės tarybos
veiklos reglamentu. Tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei
pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir kaip vykdomi tarybos, mero
sprendimai, dirbo 6 komitetai:
Kontrolės komitetas (pirmininkė Snieguolė Vichrovienė),
Ekonomikos ir biudžeto komitetas (pirmininkas Gintautas Radžiukynas ),
Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas (pirmininkė Ramunė Gaisrienė),
Švietimo, kultūros ir sporto komitetas (pirmininkė Agnė Petravičienė),
Komunalinio ūkio plėtros ir aplinkos apsaugos komitetas (pirmininkas Juozas Staniulis),
Kaimo plėtros ir investicijų komitetas (pirmininkė Zita Lukoševičienė).
Iš viso surengta 123 komitetų posėdžiai, kuriuose nagrinėti 1487 klausimai.
Tarybos komitetų posėdžiai 2011 m.
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Ekonomikos ir biudžeto komitetas posėdžiavo 21 kartą ir analizavo 296 sprendimų projektus.
Kaimo plėtros ir investicijų komitetas, kurio nariai posėdžiavo 21 kartą ir apsvarstė 333 klausimus,
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto nariai į posėdžius rinkosi 22 kartus ir nagrinėjo 236
klausimus, Komunalinio ūkio plėtros ir aplinkos apsaugos komitetas posėdžiavo 22 kartus ir
svarstė 327 sprendimų projektus, Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas posėdžiavo
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20 kartų ir apsvarstė 174 sprendimų projektus, Kontrolės komitetas posėdžiavo 17 kartų ir svarstė
121 klausimų.
Tarybos komisijos
Tarybos įgaliojimų metu dirba 5 komisijos:
Alytaus rajono savivaldybės tarybos etikos komisija (pirmininkas Arturas Juškauskas),
Alytaus rajono savivaldybės tarybos peticijų komisija (pirmininkas Gediminas Krasauskas),
Alytaus rajono savivaldybės tarybos teisėsaugos ir teisėtvarkos komisija (pirmininkas Vytas
Arbačiauskas),
Antikorupcinė komisija (pirmininkė Zita Linkevičienė), komisija susirinko į vieną posėdį, kuriame
svarstė 2 klausimus:
• dėl Alytaus rajono savivaldybės 2012 -2014 metų korupcijos prevencijos
programos;
• dėl Alytaus rajono savivaldybės antikorupcinės komisijos 2011 metų veiklos
ataskaitos.
Administracinė komisija prie Alytaus rajono savivaldybės tarybos (pirmininkas Arvydas
Balčiūnas). Komisija išnagrinėjo 19 administracinių teisės pažeidimų bylų.
Surašyta 19 nutarimų administracinės teisės pažeidimų bylose.
13 administracinių bylų nutrauktos, nes nebuvo administracinio teisės pažeidimo sudėties.
3 administracinių teisės pažeidimų bylose komisija paskyrė įspėjimus.
3 administracinių teisės pažeidimų bylose buvo skirtos baudos. Vienoje administracinio teisės
pažeidimo byloje buvo paskirta didžiausia 1000 Lt bauda už Lietuvos Respublikos administracinių
teisės pažeidimų kodekso 188 straipsnį (savavaldžiavimas). Mažiausia 50 litų bauda skirta pagal
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 142-2 straipsnio 1 dalį (Keleivių
vežimo keleiviniu kelių transportu taisyklių pažeidimas).
Alytaus rajono savivaldybės visuomeninę administracinių ginčų komisija sudaryta pirmą kartą
savivaldybės istorijoje kadencijos laikotarpiui 2011 metų gruodžio mėnesį. Komisijos pirmininke
paskirta advokatė Jolanta Vienažindytė. Komisija pagal teisės aktais jai priskirtą kompetenciją
nagrinėja asmenų skundus dėl savivaldybės viešojo administravimo subjektų priimtų individualių
administracinių aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo ar vilkinimo atlikti jų
kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo.
Darbo grupės
2011 m. mero potvarkiu buvo sudarytos 7 darbo grupės:
• Valstybės dienos minėjimo renginiui Dauguose organizuoti (darbo grupės vadovas – A.
Vrubliauskas),
•

darbo grupė išanalizuoti Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimų nuostatas,
susijusias su vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir
atliekų tvarkymą lengvatų taikymu ir administravimu bei įvertinti šių sprendimų tobulinimo
galimybes (darbo grupės vadovas – V. Mikelionis),

•

darbo grupė išanalizuoti galimybę uždrausti plaukioti ar apriboti plaukiojimą vandens
motociklais ir kitomis savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis Daugų (Didžiulio) ežere bei
parengti su tuo susijusių savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų dokumentų projektus (darbo
grupės pirmininkas – V.Mikelionis),

•

darbo grupė parengti Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą ,,Dėl
priklausomybė mažinimo Alytaus rajono socialinės rizikos šeimose programos patvirtinimo“
(darbo grupės pirmininkė – V.Mikelionis),
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•

Alytaus rajono savivaldybės Tarptautinės mokytojų dienos premijų skyrimo darbo grupė
(darbo grupės pirmininkas – R. Židanavičius),

•

darbo grupė parengti Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą ,,Dėl
vienkartinės piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo pakeitimo“ (darbo grupės
pirmininkas – A. Vrubliauskas),

•

darbo grupė renginiui 2011m. lapkričio 18 d. Dauguose organizuoti (darbo grupės vadovas
– A. Vrubliauskas).

KORUPCIJOS PREVENCIJA
2011 m., savo įgaliojimus pradėjus vykdyti naujos kadencijos savivaldybės tarybai, buvo pakeista
Antikorupcinės komisijos sudėtis. Komisijos pirmininke paskirta savivaldybės tarybos narė Zita
Linkevičienė.
Komisija 2011 m. gruodžio mėnesį išanalizavo ir įvertino 2010 m. gruodžio 3 d.
sprendimu Nr. K-384 patvirtintame Alytaus rajono savivaldybės 2010-2012 metų korupcijos
prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plane nurodytų programos įgyvendinimą 2011 m.,
apsvarstė bei šiais metai pateikė Alytaus rajono savivaldybės tarybai savivaldybės tarybos
sprendimo projektą ,,Dėl 2012-2014 metų korupcijos prevencijos programos tvirtinimo“, kurį
patvirtinus, be kitų dalykų, numatoma į programos įgyvendinimą įtraukti visas Alytaus rajono
savivaldybei pavaldžias įstaigas ir įmones, pavesti joms įgyvendinti priemones, susijusias su
darbuotojų nusišalinimu nuo pavesto darbo, esant interesų konfliktui, priimamų į pareigas asmenų
tikrinimu Korupcijos prevencijos įstatymo nustatyta tvarka, visuomenės didesniu įtraukimu į kovą
prieš korupciją, darbuotojų švietimu antikorupcijos tema ir kt.
Informacija apie savivaldybės vykdomą korupcijos prevenciją skelbiama interneto svetainės
www.arsa.lt skyriuje „Korupcijos prevencija“.
Visuomenė informuojama apie savivaldybės vykdomą Korupcijos prevencijos programą.
Savivaldybės interneto svetainėje ir visuomenės informavimo priemonėse skelbti įvykdytų
korupcijos prevencijos priemonių rezultatai. 2011 m. metais savivaldybės interneto tinklalapyje
paskelbta 4, o visuomenės informavimo priemonėse – 5 pranešimai apie vykdytas korupcijos
prevencijos priemones („Dainavos žodis“, „Alytaus gidas“, l.rytas.lt, Alytaus regioninė TV,
„Alytaus rajono žinios“).
Savivaldybės interneto svetainėje skyriuje „Korupcijos prevencija” skelbiami ir atnaujinami
dokumentai, susiję su korupcijos prevencija savivaldybėje, antikorupcinės komisijos nuostatai, jos
sudėtis ir kontaktai bei pranešimai apie vykdomas savivaldybės priemones korupcijos prevencijos
tematika, viešinta savivaldybės įstaigų ir įmonių informacija apie korupcijos prevencijos
priemones.
2011 m. pabaigoje pradėtas diegti telefonas galimiems korupcijos pažeidimams pranešti. 2012 m.
pradžioje tel. (8 315) 27 800 pradėjo veikti. Informuoti apie galimus korupcinius pažeidimus galima
elektroniniu paštu korupcijaine@arsa.lt.
VEIKLA, SUSIJUSI SU GYVENAMOSIOS VIETOVĖS RIBŲ PAKEITIMU
Siekiant pagerinti kairiakrantės Nemunaičio kaimo dalies gyventojų susisiekimą su seniūnija,
2011 m. priimti sprendimai, susiję su Nemunaičio kaimo ribų pakeitimu, naujos gyvenamosios
vietovės nustatymu Alytaus seniūnijoje ir pavadinimo naujai gyvenamajai vietovei suteikimu. Tuo
tikslu priimti tarybos veiklos reglamento pakeitimai, atitinkami tarybos sprendimai 2012 m. atlikta
gyventojų apklausa, bus vykdomos tolesnės procedūros, kad būtų pakeistos Nemunaičio kaimo
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ribos ir dalis esamo Nemunaičio kaimo būtų priskirta Alytaus seniūnijai, pakeičiant Nemunaičio ir
Alytaus seniūnijų ribas.
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS
2011 metais Alytaus rajono savivaldybės biudžetas gavo 77470,1 tūkst. Lt pajamų, tai yra 15124,5
tūkst. Lt. daugiau nei planuota metų pradžioje (62,3 mln.Lt) iš jų:
2623,7 tūkst. Lt nepaskirstytos apyvartos lėšos;
4426,0 tūkst.Lt trumpalaikė paskola iš valstybės biudžeto;
4533,2 tūkst. Lt paskola ES projektams finansuoti;
3541,6 tūkst. Lt socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti.
Per metus savivaldybės biudžeto pajamos ir išlaidos buvo tikslinamos. Tikslinimo pagrindinė
priežastis buvo gaunamos papildomos biudžeto pajamos socialinių pašalpų mokėjimui bei iškilus
poreikiui didinti biudžeto išlaidas, susijusias su investicinių projektų įgyvendinimu. Sėkmingai
buvo vykdomas biudžetas gautomis pajamomis iš Valstybinės mokesčių inspekcijos: vietoje
planuotų 6253,0 tūkst. Lt gauta 8376,6 tūkst. Lt.
Tenka pastebėti, kad nepaisant sėkmingo biudžeto vykdymo iš Valstybinės mokesčių
inspekcijos, į savivaldybės biudžetą negauta iš Finansų ministerijos gyventojų pajamoms ir
struktūros skirtumams išlyginti 1084,0 tūkst. Lt.
Savivaldybės kreditorinis įsiskolinimas 2011-12-31 sudarė 21237,3 tūkst. Lt, iš kurių:
bankų paskolos 12635,6 tūkst. Lt;
trumpalaikė paskola iš valstybės biudžeto 4426,0 tūkst. Lt;
- už atliktus ilgalaikio turto remonto darbus ir pagal ilgalaikį įsipareigojimą 1333,1 tūkst. Lt;
- kiti įsipareigojimai už prekes ir paslaugas, gautas gruodžio mėnesį, 1788,0 tūkst. Lt.
Savivaldybės biudžeto faktinės išlaidos sudarė 65818,1 tūkst. Lt, tai yra išlaidų padaryta
2419,4 tūkst. Lt mažiau nei planuota. Išlaidų plano nevykdymo priežastis yra biudžeto lėšų
įšaldymas AB banko ,,Snoras“ sąskaitose.
Pasibaigus biudžetiniams metams savivaldybės biudžeto lėšų likutis sudarė 11953,0 tūkst. Lt,
iš kurių 10960,3 tūkst. Lt įšaldytos lėšos AB bankas ,,Snoras“ sąskaitoje.
2011 metais savivaldybė ėmė ilgalaikę 3 milijonų 733 tūkst. Lt paskolą investiciniams
projektams finansuoti. Šią paskolą savivaldybei suteikė AB ,,DnB NORD“ bankas. Taip pat buvo
gauta 2064,8 tūkst. Lt paskola valstybės vardu iš Europos investicinio banko, kurios taip pat
panaudota investiciniams projektams finansuoti.
Iš privatizavimo sandorių savivaldybė 2011 m. gavo 49,7 tūkst. Lt.
BENDRA EKONOMINĖ SITUACIJA ALYTAUS RAJONE
Gyventojų skaičius 2011 m. sausio 1 d. rajone - 29890, t. y. 801 mažiau nei 2010 m.
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Savivaldybės biudžeto išlaidos vienam gyventojui 2011 m. – 2382 Lt (2010 m. – 2034 Lt, 2009 m. 1990 Lt).
Alytaus rajono savivaldybėje bedarbių mažėjo: 2012 m. sausio 1 d. buvo 2890, o tai 559 mažiau
lyginant su 2010 m. tuo pačiu laikotarpiu. Moterys sudarė 45,8 %, vyrai 54,2 %. Ieškančių darbo
asmenų (nuo darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus (DAG)) buvo 16,5 procento. Per metus šis
skaičius sumažėjo 2,4 proc. punkto (2010 m. – 18,9 proc.). Palyginant su 2010 m. šiek tiek padidėjo
įdarbinimas. Per 2011 m. iš viso įdarbinta 1790 Alytaus darbo biržoje registruotų rajono
gyventojų, tai 276 daugiau nei 2010 m.
Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas
Įgyvendinant 2011 metais Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programą, kurios pagrindinis
uždavinys – gerinti verslo aplinką, skatinti naujų darbo vietų steigimą, remti smulkaus ir vidutinio
verslo įmones, buvo numatyta panaudoti 110 000 Lt, panaudota 50 838 Lt.
Finansinę paramą gavo 8 įmonės, įsteigusios 23 naujas darbo vietas ir įdarbinusios 23 darbuotojus.
Naujų darbo vietų įkūrimo išlaidoms iš dalies kompensuoti buvo skirta 41 900 Lt.
Įmonių dalyvavimo Lietuvoje ir užsienyje vykstančiose parodose, mugėse ir verslininkų misijose
išlaidoms padengti parama skirta 2 įmonėms, joms skirta 4000 Lt. Seminarų, kvalifikacijos kėlimo
kursų išlaidos 1000 Lt kompensuotos 1 įmonei. Naujų interneto svetainių kūrimo išlaidos
padengtos 1 įmonei skirta 2444 Lt. Naujų įmonių steigimo išlaidoms kompensuoti skirta 1200 Lt,
pagal šią priemonę paramą gavo 3 įmonės. Fondo veiklai panaudota 294 Lt.
2011 m. spalio 28 d. Alytaus rajono savivaldybėje buvo inicijuotas ir įvyko Lietuvos Respublikos
Ministro Pirmininko Andriaus Kubiliaus susitikimas su Alytaus rajono savivaldybės tarybos nariais,
rajono verslininkais, ūkininkais, savivaldybės administracijos padalinių vadovais. Ministras
Pirmininkas aplankė verslininkus, sunkmečiu įkūrusius nuotykių parką Radžiūnuose, Giedrę ir
Mindaugą Aldonius (UAB ,,Tarzanija”, UAB ,,Tarzanas”), domėjosi investicijomis, parko plėtra.
2011 m. lapkričio 18 d. lankėsi Seimo pirmininkė Irena Degutienė. Ji aplankė rajone sėkmingai
veikiančias UAB ,,Vita Baltic International” ir UAB ,,Jundos stalių gaminiai”, domėjosi verslo
vystymusi, problemomis, darbo santykiais, rinkų plėtra.
Būstas
2011 metais savivaldybės nuosavybėn perėmus pagal LR Vyriausybės priimtą atitinkamą nutarimą
nekilnojamąjį turtą, kurį anksčiau patikėjimo teise valdė VĮ Alytaus miškų urėdija, už
savivaldybės lėšas buvo suremontuotas ir įrengtas 3 butų gyvenamasis namas (socialinis būstas)
Vanžadiškių kaime, Butrimonių sen.
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Savivaldybėje sukurtas specialus daugiabučių namų bendrijų rėmimo fondas, kuriam kasmet iš
Privatizavimo fondo skiriama po 10 tūkst. Lt. 2011 metais fondo lėšos buvo skirtos Daugiabučio
namo savininkų bendrijai Nemuno g. 31 steigimosi išlaidoms apmokėti – 390,20 Lt.
Turtas
Ataskaitiniais metais savivaldybės taryba priėmė sprendimų įvairiais turto klausimais: dėl sutikimo
perimti savivaldybės nuosavybėn valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise, perdavimo
savivaldybei pavaldžioms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms bei kitiems subjektams valdyti
patikėjimo teise ar panaudos pagrindais, dėl turto nuomos, dėl nekilnojamojo turto pirkimo, dėl
nekilnojamojo turto privatizavimo (pardavimo), dėl gyvenamųjų patalpų pardavimo (privatizavimo)
įstatymų numatytais atvejais, dėl savivaldybės turto Privatizavimo fondo lėšų sąmatos, dėl
nuompinigių panaudojimo specialiosios programos patvirtinimo.
2011 m. 5 kaimo bendruomenėms buvo perduotos negyvenamosios patalpos panaudos pagrindais
laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis savivaldybės turtu. Šiuo metu 35 kaimo bendruomenės
laikinai neatlygintinai valdo ir naudojasi perduotomis negyvenamosiomis patalpomis panaudos
pagrindais.
Dalį turto, kuris nereikalingas savivaldybės funkcijoms vykdyti, savivaldybė išnuomojusi viešo
konkurso būdu. 2011 m. iš savivaldybės patalpas nuomojosi 25 nuomininkai, už negyvenamųjų
patalpų nuomą gauta 42 tūkst. Lt.
2011 m. buvo vykdytas Simno prekyvietės administruojančio asmens paslaugų pirkimas. Sutartis
pasirašyta su laimėtoja Alytaus rajono savivaldybės įmone ,,Simno komunalininkas“, kuri atsakinga
už prekyvietės priežiūrą, reikalavimų, numatytų LR teisės aktuose, vykdymą.
Ataskaitiniais metais buvo tęsiamas savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto
privatizavimas. 2011 m. į privatizavimo programą buvo įtraukti 9 objektai, skelbta 14 viešų
aukcionų, parduotas vienas avarinis butas Rimėnų k., Daugų sen.
Kovo 31 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. K-83 buvo patvirtinta Privatizavimo fondo lėšų
sąmata. 2011 m. faktiškai gauta 49,7 tūkst. Lt pajamų, panaudota 66,8 tūkst. Lt, likutis 2011 m.
gruodžio 31 d. buvo 248,3 tūkst. Lt. Privatizavimo fondo lėšos buvo naudojamos: 50,5 tūkst. Lt
smulkiajam ir vidutiniam verslui paremti, 390 Lt panaudota specialiajam daugiabučių namų
bendrijų rėmimo fondui ir 15,9 tūkst. Lt sumokėta už paslaugas.
Alytaus rajono savivaldybė valdo turtą, kurio likutinė vertė 178,7 mln. Lt. Tai ilgalaikis
materialusis, nematerialusis, trumpalaikis materialusis ir finansinis turtas. Iš jų 32,2 mln. Lt
valstybės turtas, kurį savivaldybė valdo patikėjimo teise, ir 146,5 mln. Lt – savivaldybei
nuosavybės teise priklausantis turtas.
Savivaldybė turi 14 proc. UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro akcijų, kurio įstatinis
kapitalas 1600 000 Lt, 0,93 proc. UAB Alytaus šilumos tinklų akcijų, kurių įstatinis kapitalas 37
536 120 Lt, ir 0,057 proc. UAB ,,Toksika“ akcijų, kurios įstatinis kapitalas 22 550 885 Lt.
Alytaus rajono savivaldybė yra 9 viešųjų įstaigų steigėja (dalininkė): Pirminės sveikatos priežiūros
centro, Greitosios medicininės pagalbos stoties, Alytaus rajono Miroslavo ambulatorijos, Alytaus
turizmo informacinio centro, Euroregiono ,,Nemunas“ Marijampolės biuro, Alytaus šeimos
pagalbos centro, Pivašiūnų piligrimų centro, Daugų technologijos ir verslo mokyklos, Alytaus
technikos mokyklos. Dalis šių įstaigų savivaldybės turtą valdo pagal panaudos sutartis.
Individualios veiklos liudijimai
2011 metais mokesčių mokėtojų registre įregistruoti 70 Alytaus rajono savivaldybės gyventojų,
vykdančių individualią veiklą (2010 m. – 64, 2009 m. - 105). Iš jų daugiausia įregistruota pagal šias
veiklos sritis: specializuota statybos veikla; draudimo agentų ir brokerių veikla; kitas, niekur
nepriskirtas, švietimas; mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse.
Įvertinus ekonominę situaciją ir norint paskatinti asmenis pirkti verslo liudijimus ir dirbti legaliai,
Alytaus rajono savivaldybės taryba, pasinaudojusi LR Seimo priimtu Gyventojų pajamų mokesčio
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įstatymo 6 str. pakeitimo įstatymu, išimtinai 2011 metams populiariausioms veikloms buvo
patvirtinusi 360 Lt, populiaresnėms - 240 Lt, o nepopuliarioms veikloms minimalų - 120 Lt metinį
mokestį už verslo liudijimą. Per 2011 metus rajono gyventojai įsigijo 759 individualios veiklos
verslo liudijimus, t. y. 331 daugiau nei 2010 m. (2009 m. – 428) ir už juos sumokėjo 64,6 tūkst. Lt
(2010 m. – 117 455 Lt, 2009 m. - 175 449 Lt).
Alytaus rajono savivaldybės taryba 2012 metams visoms veiklos rūšims neribojant veiklos
teritorijos nustatė minimalius fiksuoto pajamų mokesčio dydžius –1440 Lt. Alytaus rajono
savivaldybės teritorijoje nustatė 77 veikloms 400 Lt, populiaresnėms 7 veikloms – 500 Lt,
populiariausioms 6 veikloms – 700 Lt metinį mokestį už verslo liudijimą.
Viešieji darbai
2011 m. savivaldybei darbo rinkos politikos rengimui ir įgyvendinimui buvo skirta 246,5 tūkst. Lt
(2010 m.- 301,6 tūkst. Lt). Savivaldybės 2011 m. viešųjų darbų programai buvo panaudota 241,5
tūkst. Lt lėšų (2010 m. - 262,5 tūkst. Lt). Viešųjų darbų programa buvo vykdoma balandžio –
lapkričio mėnesiais, viešuosius darbus pagal programą dirbo 231 darbo ieškantis asmuo, iš jų 182
seniūnijose, 19 mokyklose, 30 kitose įstaigose. Be to, pagal Alytaus teritorinės darbo biržos
organizuotą projektą seniūnijose bei kitose savivaldybės įstaigose papildomai buvo įdarbinti 55
bedarbiai, kuriems darbo birža kompensavo 100 proc. darbo užmokesčio. Savivaldybė prisidėjo
lėšomis aprūpinant bedarbius darbo priemonėmis. Iš viso 2011 m. laikinai buvo įdarbinti 286
bedarbiai.
INVESTICINIAI ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS PROJEKTAI
Alytaus rajono savivaldybė per 2011 metus investavo į aplinkosaugos, švietimo, sveikatos ir
socialinius objektus, viešąją turizmo ir gyvenamąją infrastruktūrą, kelius. Buvo toliau įgyvendinta ir
naujai pradėta daugiau kaip 48 infrastruktūros plėtimo ir gyvenimo kokybės gerinimo investiciniai
projektai, kuriems skirta daugiau nei 60 milijonų Lt ES struktūrinių fondų, kitų tarptautinių
programų, valstybės biudžeto lėšų ir daugiau nei 20 milijonų Lt rajono savivaldybės biudžeto lėšų.
Investiciniai projektai buvo įgyvendinami pagal keturis pagrindinius finansavimo šaltinius:
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų regiono
planavimo būdu, valstybės projektų planavimo būdu, Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo
Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos ir Europos ekonominės erdvės (EEE)
finansinio mechanizmo. Visų projektų įgyvendinimui Alytaus rajono savivaldybės taryba buvo
pritarusi ir skyrė lėšų jų įgyvendinimui (bendrajam finansavimui).
Projektų pasiskirstymas pagal fondus
1

Regiono planavimo
fondai

3
Valstybės planavimo
fondai

6

22

Lietuvos ir Lenkijos
bendradarbiavimo per
sieną programa
Europos ekonominės
erdvės (EEE) finansinio
mechanizmo parama
Kiti finansavimo šaltiniai

16

Įgyvendintų ir įgyvendinamų projektų pasiskirstymas pagal finansavimo šaltinius
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Regioninio planavimo projektai
Regiono planavimo būdu buvo toliau įgyvendinami ir naujai pradėti 22 projektai.
Investicijos skirtos strateginiam ir teritoriniam planavimui
Siekiant efektyviai panaudoti investicijas į rajono viešąją infrastruktūrą ir paslaugų plėtrą
buvo parengtas ir patvirtintas Alytaus rajono trumpalaikis strateginės plėtros planas 2010-2012 m.
vykdant ES finansuojamą projektą „Alytaus rajono trumpalaikio strateginio plėtros plano
parengimas“, kuriam skirta ES parama yra 62 tūkst. 548 Lt, savivaldybės biudžeto įnašas – 10 tūkst.
807 Lt.
Įgyvendinus projektą „Alytaus rajono transporto sektoriaus studijų parengimas“ ir parengus
keturias transporto sektoriaus studijas: „Alytaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelio Alovė Ilgai rekonstrukcijos galimybių studija“, „Alytaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelio
Pivašiūnai – Eigirdonys rekonstrukcijos galimybių studija“, „Alytaus rajono savivaldybės vietinės
reikšmės kelio Nemunaitis – Makniūnai rekonstrukcijos galimybių studija“ ir „Alytaus rajono
savivaldybės vietinės reikšmės kelio Karkliniškės-Bazorai-Radvilonys-Tabalenka rekonstrukcijos
studija“, buvo atnaujintas Alytaus rajono savivaldybės 2007-2013 m. strateginės plėtros planas.
Skirta ES parama yra 22 tūkst. 696,70 Lt, savivaldybės biudžeto įnašas – 3 tūkst. 824 Lt.
Įgyvendintas vienas iš svarbių teritorijų planavimo projektų „Daugų miesto bendrojo ir
detaliųjų planų parengimas“, kurio metu buvo parengtas ir patvirtintas Daugų miesto bendrasis
planas. Skirta ES parama yra 354 tūkst. 882 Lt, savivaldybės biudžeto įnašas – 62 tūkst. 627 Lt.
Įgyvendintas ES finansuojamas projektas „Alytaus rajono savivaldybės politikų bei
administracijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas“, kuriam skirta ES parama yra 143 tūkst. 894,80
Lt, savivaldybės biudžeto įnašas – 17 tūkst. 5,34 Lt. Projektas skirtas savivaldybės valdymo ir
valstybės tarnybos gebėjimams sustiprinti. Projekto įgyvendinimo metu administracijos darbuotojai
ir politikai dalyvavo mokomojoje stažuotėje Šilutės rajono savivaldybėje.
2011 metais pateiktas projektinis pasiūlymas Alytaus regiono plėtros tarybos sekretoriatui
„Alytaus regiono plėtros 2010-2020 metų plano atnaujinimas“, skirtas atnaujinti Alytaus regiono
plėtros planą 2010-2020 metams, numatant atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros
veiksmų ir turizmo plėtros strategines kryptis, tikslus ir uždavinius bei priemones jiems įgyvendinti.
Numatoma parengti atsinaujinančių energijos išteklių energijos naudojimo ir turizmo plėtros
studijas, skirtas regioninei plėtrai tobulinti. Projektas bus įgyvendinamas su Alytaus regiono
partneriais: Alytaus miesto, Druskininkų, Varėnos rajono ir Lazdijų rajono savivaldybėmis.
Numatoma ES fondų lėšų suma – 128 414,48 Lt. Partnerių savivaldybių biudžetų lėšos sudaro 22
661,38 Lt, kiekvienai savivaldybei vienoda bendrafinansavimo įnašo dalis – 4 532,28 Lt.
Investicijos, skirtos energijos taupymui ir švietimo paslaugų plėtrai
2011 m. įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo didinimo Alytaus rajono projektai,
skirti Pivašiūnų vidurinei mokyklai ir Nemunaičio pagrindinei mokyklai, kuriems skirta ES parama
1 mln. 20 tūkst. 306 Lt. Siekiant atnaujinti ikimokyklinio ugdymo programas teikiančių
ikimokyklinio ugdymo įstaigų – Butrimonių ir Simno vaikų darželių - patalpas ir įrangą, 2011 m.
baigti įgyvendinti ES lėšomis finansuojami projektai „Butrimonių vaikų darželio infrastruktūros
atnaujinimas“ ir „Simno vaikų darželio infrastruktūros atnaujinimas“. Projektui „Butrimonių vaikų
darželio infrastruktūros atnaujinimas“ skirta ES parama – 270 tūkst. 647 Lt, iš rajono savivaldybės
biudžeto - 35 tūkst. 120 Lt. Projektui „Simno vaikų darželio infrastruktūros atnaujinimas“ yra
skirta ES parama 253 tūkst. 400 Lt, iš rajono savivaldybės biudžeto - 44 tūkst. 717,67 Lt.
Siekiant gerinti švietimo ir socialinių paslaugų kokybę, pasiūlą ir prieinamumą Punioje ir
Krokialaukyje, nenaudojamose kultūros namų administracinėse patalpose, įkurti universalūs
daugiafunkciai centrai. Juose įvairaus amžiaus gyventojų poreikiams teikiamas visas paslaugų
spektras, siekiant skatinti gyventojų užimtumą ir turiningą laisvalaikio leidimą.
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Projektu „Universalaus daugiafunkcio centro steigimas Punioje“ skirta ES parama – 1 mln.
103 tūkst. 933,25 Lt, iš rajono savivaldybės biudžeto - 194 tūkst. 811,75 Lt.
Projektu „Universalaus daugiafunkcio centro steigimas Krokialaukyje“ skirta ES parama –
759 tūkst. 376 Lt, iš rajono savivaldybės biudžeto - 134 tūkst. Lt.
2011 metais pateiktas projektinis pasiūlymas dėl universalaus daugiafunkcio centro įkūrimo
Makniūnuose. Projekto tikslas – sukurti universalų daugiafunkcį centrą – mokyklą, kuris teiktų
vaikams ir vietos bendruomenei švietimo, kultūros ir socialines paslaugas, organizuojant
ikimokyklinį ir neformalų vaikų ugdymą, neformalų suaugusiųjų švietimą, pramoginę, sporto,
meninę vaikų ir suaugusiųjų veiklą. Prašoma ES parama – 543 033,55 Lt, savivaldybės įnašas – 95
829,45 Lt.
Investicijos, skirtos informacinių technologijų diegimui
2011 metais baigtas įgyvendinti ES lėšomis finansuojamas projektas „Elektroninių
priemonių, skirtų įtraukti gyventojus į demokratijos procesus, diegimas Alytaus rajono
savivaldybėje“. Projekto tikslas - didinti savivaldybės veiklos skaidrumą ir atskaitomybę diegiant
elektroninius sprendimus. Savivaldybės administracija e-demokratijos priemonėmis siekia remti
elektroninių sistemų, leidžiančių reikšti pilietinę nuomonę įvairiais valstybiniais ar regioniniais
klausimais, kūrimą; plėtoti priemones, leidžiančias savivaldybės gyventojams daugiau sužinoti apie
su jų gyvenimu susijusius valdžios sprendimus ir teikti pastabas teisės aktų projektams, diskutuoti,
balsuoti ir kurti priemones, įtraukiančias jaunimą į jų socialinę aplinką. ES parama šiam projektui
yra 210 tūkst. 305 Lt.
Investicijos į turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtrą
Baigtas ES lėšomis regioninio planavimo būdu projektas „Rekreacinės teritorijos įrengimas
Pivašiūnuose“, skirtas paplūdimiui prie Ilgio ežero sutvarkyti ir teritorijai įrengti. Projekto metu
buvo išleista turistinė brošiūra, skirta pristatyti Pivašiūnus, siekiant pritraukti kuo daugiau vietinių ir
atvykstančiųjų turistų. Skirta ES parama – 599 tūkst. 76 Lt, iš rajono savivaldybės biudžeto - 105
tūkst. 720 Lt.
Buvo tęsiami nuo 2009 m. pradėti įgyvendinti 2 projektai:
 „Kompleksinė Daugų miesto plėtra“, kurio įgyvendinimo metu Dauguose buvo
sutvarkytas centrinis parkas, renovuota Daugų verslo ir technologijų mokyklos salė, skirta
bendruomenių užimtumui bei bus įrengta rekreacinė teritorija ir paplūdimys prie Didžiulio ežero.
Skirta ES parama – 6 mln. 395 tūkst. 237 Lt, iš rajono savivaldybės biudžeto - 518 tūkst. 533 Lt;
 „Kompleksinė Simno miesto plėtra“, kurio įgyvendinimo metu Simne renovuoti
kultūros namai, kurie buvo atidaryti 2010 m. ir pristatyti bendruomenei; šio projekto metu
planuojama dar sutvarkyti parko ir viešųjų erdvių infrastruktūrą (automobilių stovėjimo aikštelę, 6
Simno miesto gatves: Saulėtekio gatvės atkarpai ir S. Nėries gatvės atkarpai planuojama pakeisti
dangą, sutvarkyti Alytaus, Birutės, Vytauto, Dariaus ir Girėno gatvių šaligatvius). Skirta ES parama
– 8 mln. 667 tūkst. 67 Lt, iš rajono savivaldybės biudžeto - 702 tūkst. 736 Lt.
Toliau įgyvendinamas projektas „Rekreacinės teritorijos įrengimas Dauguose“, kurio metu
planuojama įrengti ir sutvarkyti paplūdimį Dauguose prie Didžiulio ežero bei išleisti turistinę
brošiūrą, skirtą pristatyti Daugų turistinius objektus. Skirta ES parama – 782 tūkst. 424 Lt, iš
rajono savivaldybės biudžeto - 138 tūkst. 075 Lt.
Investicijos į socialinių paslaugų plėtrą ir infrastruktūros sukūrimą
Įgyvendintas projektas „Simno neįgaliųjų dienos centro kūrimas“, skirtas sukurti
nestacionarių paslaugų infrastruktūrą Alytaus rajone suaugusiems asmenims su negalia, siekiant
didinti paslaugų gavėjų skaičių, tenkinti jų poreikius ir gerinti socialinių paslaugų kokybę. Skirta ES
parama – 646 tūkst. 734,08 Lt, iš rajono savivaldybės biudžeto - 114 tūkst. 129,55 Lt.
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Investicijos į vandens telkinio ir užterštų teritorijų valymui
Baigti įgyvendinti 2 projektai:
 „Praeities taršos likvidavimas Nemunaičio seniūnijoje“, skirtas Nemunaičio kaimo
pietrytiniame pakraštyje buvusios naftos bazės teritorijos taršos šaltinių pašalinimui, kad būtų
sustabdytas teršalų sklidimas į gilesnius grunto sluoksnius ir požeminį vandenį bei išvengta
neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai. ES parama – 517 tūkst. 418 Lt, iš rajono
savivaldybės biudžeto - 97 tūkst. 310 Lt;
 „Praeities taršos likvidavimas Krokialaukio seniūnijoje“, skirtas pašalinti Krokialaukio
sen., Čiurlionių II k. buvusio pesticidų sandėlio teritorijos grunte susikaupusius teršalus, taip
sustabdant gruntinio vandens ir giluminių grunto sluoksnių teršimą ir taršos su gruntinio vandens
srautu pernešimą į kitas teritorijas bei garantuojant Krokialaukio seniūnijos gyventojams teisę į
saugią aplinką. Skirta ES parama – 399 tūkst. 547,60 Lt, iš rajono savivaldybės biudžeto - 70 tūkst.
508,40 Lt.
2011 m. toliau buvo įgyvendinamas projektas „Talokių ežero dalies išvalymas“, skirtas
pagerinti Talokių ežero dalies ekologinę būklę. Skirta ES parama – 958 tūkst. 601,10 Lt, iš rajono
savivaldybės biudžeto - 169 tūkst. 164,90 Lt.
Alytaus regiono plėtros tarybos sekretoriatui pateiktas projekto „Apleistų pastatų likvidavimas
Butrimonių seniūnijoje“ projektinis pasiūlymas. Projekto tikslas – pagerinti Butrimonių seniūnijos
krašto įvaizdį likviduojant apleistus pastatus ir kitus aplinką žalojančius objektus. Įgyvendinus
projektą bus nugriauti nebenaudojami dviejų karvidžių ir priešgaisrinio rezervuaro pastatai ir
sutvarkyta 1 ha teritorija. Planuojama ES fondų lėšų suma – 225 415,10 Lt, savivaldybės biudžeto
lėšos – 39 779,13 Lt.
Investicijos į kelius
2011 m. baigti 2 projektai:
 „Alytaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelio Alovė - Ilgai rekonstrukcija“,
rekonstruoto kelio Alovė – Ilgai ilgis yra 8,488 km. Skirta ES parama – 2 mln. 790 tūkst. 14,87 Lt,
LR biudžeto – 344 tūkst. 648,90 Lt, iš rajono savivaldybės biudžeto - 147 tūkst. 706,67 Lt;
 „Alytaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelio Pivašiūnai - Eigirdonys
rekonstrukcija“, rekonstruoto kelio Pivašiūnai – Eigirdonys ilgis yra 6,085 km. Skirta ES parama –
2 mln. 638 tūkst. 852,13 Lt, LR biudžeto – 325 tūkst. 975,85 Lt, iš rajono savivaldybės biudžeto 242 tūkst. 150,96 Lt.
Alytaus regiono plėtros tarybos sekretoriatui pateiktas projekto „Alytaus rajono
savivaldybės vietinės reikšmės kelio Karkliniškės-Bazorai-Radvilonys-Tabalenka rekonstrukcija“
projektinis pasiūlymas. Planuojama ES fondų lėšų suma – 303 tūkst. 883 Lt, savivaldybės biudžeto
lėšos – 256 tūkst. 675 Lt.
Valstybės planavimo būdu buvo toliau įgyvendinami ir naujai pradėti 16 projektų.
Investicijos, skirtos aptarnavimo kokybei didinti
Kad administracijos darbuotojų paslaugų teikimas bendruomenei būtų efektyvesnis, gerėtų
darbuotojų kvalifikacija, 2011 m. buvo toliau įgyvendinamas projektas „Alytaus rajono
savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir valdymo tobulinimas“, o projektas „Kokybės
vadybos sistemų diegimas Alytaus rajono savivaldybės administracijoje, gerinant piliečių
aptarnavimą“ jau baigtas. Abiems skirta ES parama sudaro daugiau nei 1,9 mln. Lt, iš rajono
savivaldybės biudžeto 337 tūkst. Lt.
Investicijos, skirtos viešųjų erdvių sutvarkymui ir įrengimui
Projektas „Jono Pauliaus II piligrimų kelio viešosios infrastruktūros Pivašiūnuose plėtra”,
skirtas sutvarkyti viešąsias rajono erdves bei paskatinti piligrimystės ir turizmo plėtrą rajone.
Projekto įgyvendinimo metu Pivašiūnuose sutvarkytas privažiavimo kelias, automobilių stovėjimo
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aikštelė. Skirta ES parama – 357 tūkst. 136 Lt, LR biudžeto – 74 tūkst. 999 Lt, iš rajono
savivaldybės biudžeto - 89 tūkst. 284 Lt.
Projektas „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Alovės kaime“, skirtas sutvarkyti viešąsias
erdves (rekonstruoti ir įrengti naujus šaligatvius) Alovės kaime. Skirta ES parama – 227 tūkst. 606
Lt, LR biudžeto – 47 tūkst. 797 Lt, iš rajono savivaldybės biudžeto - 68 tūkst. 850 Lt.
Kad pagerėtų rajono vaikų, jaunimo ir bendruomenės užimtumas, ES ir rajono biudžeto
lėšomis buvo įgyvendinti 2 projektai:
 „Daugų mokyklos bendrabučio pritaikymas bendruomenės poreikiams”, kuris skirtas
įrengti stacionarią stovyklą rajone, skirta ES parama – 648 tūkst. 605 Lt, LR biudžeto – 136 tūkst.
207 Lt, iš rajono savivaldybės biudžeto - 162 tūkst. 354 Lt;
 „Butrimonių kultūros namų pritaikymas bendruomenės poreikiams“, skirtas
laisvalaikio infrastruktūros sukūrimui vietos gyventojams, užtikrinant geresnę laisvalaikio
praleidimo kokybę, skirta ES parama – 679 tūkst. 316 Lt, LR biudžeto – 142 tūkst. 656 Lt, iš rajono
savivaldybės biudžeto - 169 tūkst. 829 Lt.
Taip pat įgyvendintas Europos Sąjungos priemonės „Viešosios paskirties pastatų
renovavimas nacionaliniu lygiu“ projektas „Alytaus rajono Butrimonių gimnazijos pastato Alytaus
r., Butrimonių mstl., Draugystės g. 1, rekonstravimas“. Gimnazijai atnaujinti buvo skirtos ES lėšos,
kurios sudaro 2 mln. 726 tūkst. 811,79 Lt, o daugiau nei 680 tūkst. Lt prisidėjo Alytaus rajono
savivaldybė. Įgyvendinus šiuos projektus sumažėjo energijos suvartojimas rajono švietimo
įstaigose, pastatų eksploatavimo išlaidos, kasmet bus sutaupoma šildymo energija, pagerėjo darbo ir
mokymosi sąlygos.
Pradėtas įgyvendinti projektas „Miroslavo kultūros namų rekonstrukcija ir pritaikymas
visuomenės poreikiams“, skirtas užtikrinti gyventojams patrauklią aplinką gyventi ir dirbti
pritaikant Miroslavo kultūros namus bendruomenės poreikiams. Gauta ES parama – 229 tūkst. 755
Lt, iš rajono savivaldybės biudžeto planuojama skirti 25 tūkst. 530 Lt.
Investicijos vandens kokybės gerinimui
Įgyvendintas projektas „Vandens gerinimo ir geležies šalinimo sistemų įrengimas Eičiūnų ir
Kumečių kaimuose“, skirtas užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą įrengiant
naujas sistemas, siekiant padidinti kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą. Skirta ES parama –
493 tūkst. 243 Lt., LR biudžeto – 103 tūkst. 581 Lt., iš rajono savivaldybės biudžeto - 123 tūkst.
311 Lt.
2011 m. gavus ES paramą kokybiško geriamojo vandens tiekimo gyventojams naujų sistemų
įrengimui, įgyvendinami 4 projektai:
 „Vandens gerinimo ir geležies šalinimo sistemų įrengimas Mikalavo kaime Pivašiūnų
seniūnijoje Alytaus rajone“, skirta ES parama – 363 tūkst. Lt, iš rajono savivaldybės biudžeto
planuojama skirti 93 tūkst. 501,56 Lt;
 „Vandens gerinimo ir geležies šalinimo sistemų įrengimas Vaisodžių kaime Punios
seniūnijoje Alytaus rajone“, skirta ES parama – 363 tūkst. Lt, iš rajono savivaldybės biudžeto
planuojama skirti 99 tūkst. 703,59 Lt;
 „Vandens gerinimo ir geležies šalinimo sistemų įrengimas Rimėnų kaime Daugų
seniūnijoje Alytaus rajone“, skirta ES parama – 363 tūkst. Lt, iš rajono savivaldybės biudžeto
planuojama skirti 93 tūkst. 571,68 Lt;
 „Naujo artezinio gręžinio ir vandens gerinimo ir geležies šalinimo sistemų įrengimas
Genių kaime Alytaus seniūnijoje Alytaus rajone“, skirta ES parama – 363 tūkst. Lt, iš rajono
savivaldybės biudžeto planuojama skirti 97 tūkst. 319,15 Lt.
Taip pat įgyvendintas projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Miklusėnų
gyvenvietėje“, projekto vertė yra apie 5 mln. Lt. Alytaus rajono savivaldybė turės padengs iki 15
proc. projekto vertės, t. y. apie 750 tūkst. Lt.
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Įgyvendinamas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas
ir plėtra Alytaus rajone (Dauguose)“. ES skirta parama – 8 651 221,66 Lt, iš rajono savivaldybės
biudžeto planuojama skirti apie 1 mln. 297 tūkst. 683,25 Lt.
Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per
sieną programos projektai
Įgyvendinami ir naujai pradėti 6 projektai.
Savivaldybės administracija siekė skatinti aktyvų poilsį pritraukiant kuo daugiau
turistų, todėl buvo tęsiamas ES ir rajono biudžeto finansuojamų pagal Europos teritorinio
bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą projektų
įgyvendinimas.
Pagal parengtą Daugų irklavimo bazės rekonstrukcijos techninį projektą 2011 m.
pradėtas įgyvendinti projektas „Aktyvi veikla pasienio ežeruose“, skirtas Daugų irklavimo bazės,
teisėjavimo bokšto ir elingo rekonstrukcijai. Projektas įgyvendinamas kartu su Pišo rajono
savivaldybe (Lenkijos Respublika). Šio projekto metu sukurtas naujas vandens turizmo maršrutas
Didžiulio ežere „Daugų ežero legendų kelias“, kuris pristatytas visuomenei per viešąsias
informavimo priemones, o konkurse „Lietuvos turizmo traukos vietovė 2010. Darnusis vandens
turizmas“ gavo pagyrimo raštą. Projektui įgyvendinti skirta Europos Regioninio plėtros fondo
parama - 2 mln. 817 tūkst. 211,99 Lt, rajono savivaldybės biudžeto lėšų - 497 tūkst. 155,07 Lt.
Pradėtas įgyvendinti projektas „Pasienio keliai – Punsko, Alytaus, Krasnapolio, Suvalkų
savivaldybių ir Seinų apskrities bendradarbiavimo tinklo plėtra“, kuris skirtas skatinti dviračių
turizmą. Projekto metu planuojama kelio Nemunaitis-Makniūnai rekonstrukcija (7,440 km), taip
pritaikant infrastruktūrą keliaujantiems turistams. Prašoma ES parama – 4 mln. 253 tūkst. 14 Lt, iš
rajono savivaldybės biudžeto planuojama skirti 750 tūkst. 532 Lt.
2011 m. buvo tęsiamas projekto „Pasienio jaunimo bendradarbiavimas“ įgyvendinimas,
įrengti Simno gimnazijos bėgimo takai, krepšinio ir tinklinio aikštelės, šuoliaduobės, suoliukai ir
gimnastiniai skersiniai. Vasarą vyko sporto stovykla Simne, kurioje dalyvavo pasienio jaunimo
atstovai. Projektas įgyvendintas kartu su partneriais Vilkaviškio rajono savivaldybe, Olecko, Oržyšo
savivaldybėmis (Lenkijos Respublika). Europos Regioninio plėtros fondo parama – 913 tūkst. 660
Lt, savivaldybės biudžeto lėšos - 161 tūkst. 234 Lt.
2011 m. baigti 3 projektai pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir
Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą:
 „Pasienio turizmo plėtra – palikimas ateities kartoms“, skirtas Simno miesto centrinei
aikštei sutvarkyti ir pritaikyti turistams bei vietos gyventojams; projektas įgyvendintas kartu su
Olecko savivaldybe (Lenkijos Respublika), o pagrindinis tikslas – skatinti pasienio
bendradarbiavimą pritraukiant turistus, sudominant juos kultūros paveldo objektų išsaugojimu
Simne ir Olecke. Projekto metu vyko bendri renginiai, skirti įtraukti kuo daugiau pasienio
savivaldybių bendruomenės į bendras veiklas, siekiant aktyvinti kultūrinį ir turistinį pasienio
gyvenimą. Rekonstruota Simno miesto aikštė už viešųjų erdvių tvarkymą konkurse „Darni aplinka“
apdovanota padėkos raštu. Šiam projektui įgyvendinti skirta Europos Regioninio plėtros fondo
parama – 940 tūkst. 634,90 Lt, savivaldybės biudžeto lėšos - 165 tūkst. 994,39 Lt;
 „Kūrybinės industrijos – Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų darnaus vystymosi
galimybės“, skirtas padidinti Lietuvos-Lenkijos regiono konkurencingumą investuojant į kultūrinės
pasienio infrastruktūros plėtrą; projektas įgyvendinamas kartu su Lazdijų rajono ir Kalvarijos
savivaldybių administracijomis, Punsko ir Krasnopolio valsčiais (Lenkijos Respublika); projekto
metu Alytaus rajono savivaldybė investavo į viešosios infrastruktūros prie Giluičio ežero įrengimą,
taip pat bendradarbiaudama su partneriais rengė bendrą kultūrinių ir kūrybinių industrijų strategiją,
žemėlapį, suorganizavo bendrus pasienio dailės, kalvystės, medžio drožėjų, akmens skulptorių,
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kulinarinio paveldo plenerus; Europos Regioninio plėtros fondo parama – 1 mln. 268 tūkst. 486,30
Lt, savivaldybės biudžeto lėšos - 223 tūkst. 850,54 Lt;
 „Europos kultūrų bendradarbiavimo stiprinimas išsaugant kultūrinį tapatumą“, skirtas
stiprinti kultūrinį bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų. Projektas
įgyvendintas kartu su Punsko valsčiumi (Lenkijos Respublika); Alytaus rajone surengtos penkios
šventės: „Senovės amatų diena“ Dauguose, Alytaus rajono ir Punsko krašto dainų konkursas
„Dainuoju Lietuvai 2009“ Punioje, „Kaziuko kermošius“ Simne, „Europos kaimynų diena: Alytaus
rajonas – Punsko valsčius“ Krokialaukyje, „Daugai – Dzūkijos kultūros sostinė 2010“ Dauguose.
Bendri renginiai turėjo inovatyvių elementų – oras, vanduo, ugnis ir žemė, kurie atsispindėjo
suorganizuotuose pasienio renginiuose; projekto metu įsigyta mobili scena su įgarsinimo ir
apšvietimo aparatūra, parengta Alytaus rajono ir Punsko krašto kultūrinių renginių plėtros
galimybių studija, turėsianti ilgalaikį poveikį tęsiant ir įgyvendinant panašaus pobūdžio kultūrinio
bendradarbiavimo projektus, organizuojant rajono kultūrinį gyvenimą. Sukurta virtuali paroda
„Tradiciniai renginiai ir amatai“ interneto svetainėje www.ciageragyventi.lt, kurioje galima rasti
informacijos, nuotraukų ir filmų apie įvykusius renginius, informaciją apie rajono kultūros įstaigas,
kolektyvus, amatininkus, jų kontaktinius duomenis bei įvairias naudingas nuorodas; įsigytas
reklaminis stovas, sukurtas suvenyras „Dainuvė“, reprezentuojantis Alytaus rajoną bei Punsko
valsčių; projektui skirta Europos Regioninio plėtros fondo parama – 523 tūkst. 321,38 Lt,
savivaldybės biudžeto lėšų - 92 tūkst. 350,84 Lt.
Europos ekonominės erdvės (EEE) finansino mechanizmo projektas
Baigtas projektas „Alytaus rajono savivaldybės sporto aikštynų rekonstrukcija ir įrengimas“
Investuota į Krokialaukio, Miroslavo, Pivašiūnų vidurinių mokyklų, Alovės pagrindinės
mokyklos, Butrimonių, Daugų ir Simno gimnazijų sporto aikštynų rekonstrukciją ir įrengimą.
Atnaujinti sporto aikštynai sudarė sąlygas turiningai leisti laisvalaikį ne tik mokiniams, bet ir
kitiems rajono gyventojams. Europos ekonominės erdvės (EEE) finansino mechanizmo parama
projektui - 1 mln. 730 tūkst. 520,60 Lt, LR valstybės biudžeto - 399 tūkst. 350,90 Lt, rajono
savivaldybės biudžeto - 532 tūkst. 467,88 Lt.
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mechanizmo parama

33%

Kiti finansavimo šaltiniai

Įgyvendintų ir įgyvendinamų projektų investicijų dydis procentine išraiška

ŠVIETIMAS
Švietimo ir sporto skyrius, įgyvendindamas LR Švietimo ir mokslo ministerijos prioritetines veiklos
kryptis (išlaisvintas kūrybingumas, saugus ir sveikas vaikas, savarankiška ir atsakinga mokykla)
siekė ugdymo įstaigose sudaryti mokymosi ir ugdymosi aplinką, kuri leistų įsigyti ir nuolat plėtoti
Išsilavinimo standartus atitinkančias kompetencijas, vykdyti atnaujintų Bendrųjų ugdymo programų
reikalavimus, skatino diegti aktyvius bendradarbiavimą skatinančius mokymosi metodus ir
savarankiškos veiklos praktiką, ieškoti galimybių efektyviai ugdyti įvairių gebėjimų ir poreikių
vaikus.
2011 metais Alytaus rajone įsteigta trečia gimnazija. Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2011-0210 sprendimu Nr. K-19 ,,Dėl Alytaus rajono Daugų Vlado Mirono vidurinės mokyklos pavadinimo
pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“ Alytaus rajono Daugų Vlado Mirono vidurinė mokykla tapo
Alytaus rajono Daugų Vlado Mirono gimnazija.
2011-05-26 sprendimu Nr. K-52 ,,Dėl Alytaus rajono Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus
vidurinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo” numatytas Krokialaukio Tomo– Noraus
Naruševičiaus vidurinės mokyklos, Verebiejų pagrindinio ugdymo skyriaus panaikinimas ir šis
skyrius nuo 2011 m. rugsėjo 1 dienios buvo uždarytas. Šio skyriaus mokiniai mokosi kitose rajono
mokyklose.
2011-08-24 sprendimu Nr. K-160 ,,Dėl Alytaus rajono Punios pagrindinės mokyklos pavadinimo ir
nuostatų pakeitimo“ Alytaus rajono savivaldybės taryba įsteigė Punioje daugiafunkcį centrą ir
Alytaus rajono Punios pagrindinė mokykla šiuo metu yra Alytaus rajono Punios mokykladaugiafunkcis centras.
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2011-12-28 sprendimu Nr. K-283 „Dėl Alytaus r. Krokialaukio daugiafunkcio centro steigimo ir
nuostatų tvirtinimo“ numatytas Krokialaukio daugiafunkcio centro steigimas nuo 2012 m. kovo 1
dienos.
2011 m. rugsėjo 1 d. Alytaus rajone buvo 3 gimnazijos, 3 vidurinės, 7 pagrindinės
mokyklos, 1 mokykla-daugiafunkcis centras, 1 specialioji mokykla, 3 ikimokyklinės įstaigos, 1
pagrindinio ugdymo skyrius, 2 pradinio ugdymo skyriai, 2 ikimokyklinio ugdymo skyriai, 1
neformaliojo ugdymo įstaiga.
Alytaus rajono meno ir sporto mokykla yra viena neformaliojo ugdymo įstaiga, turinti 4 skyrius:
Pivašiūnų, Miroslavo, Simno ir Butrimonių. Ją lanko 324 mokiniai (2011 m. rugsėjo 1 d.
duomenimis).
2011-2012 mokslo metų pradžioje (2011 m. rugsėjo 1 d.) Alytaus rajono bendrojo ugdymo
mokyklose buvo 2417 mokinių ir 114 priešmokyklinio ugdymo vaikų (66 mokyklose ir 48
darželiuose). Iš viso 2531 mokinys.
2011 metais nemokamai buvo maitinami 1777 mokiniai. Tai sudarė 70,3 proc. viso rajono mokinių.
2011 m. rajono bendrojo ugdymo mokyklose dirbo 362 mokytojai, iš jų 197 vyr. mokytojai, 77
mokytojai metodininkai, 1 mokytojas ekspertas. Mokiniams specialiąją pagalbą teikė 6 logopedai, 5
socialiniai ir 2 specialieji pedagogai, 2 psichologai, 1 mokytojas padėjėjas.
Savivaldybės lėšomis remiamų mokinių užimtumo programų finansavimui iš biudžeto 15 projektų
skirta 25 000 Lt. Iš jų dvylikai vasaros poilsio projektų skirta 17 000 Lt. Trims visus metus
vykdomiems projektams skirta 8000 Lt.
Pagal projektą ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra” buvo vykdoma keturių modulių
kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vadovams ir
savivaldybių administracijos specialistams. Programoje dalyvavo ikimokyklinio ugdymo įstaigų
vadovai ir savivaldybės administracijos specialistė. Nuo 2012 m. bus vykdomas projekto
,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra” II etapas.
Savivaldybė įgyvendindama projektus „Butrimonių vaikų darželio infrastruktūros atnaujinimas“ ir
„Simno vaikų darželio infrastruktūros atnaujinimas“ renovavo abu vaikų darželius, juos aprūpino
baldais ir technika metodinei ir ugdomajai veiklai.
Sėkmingai vykdoma Mokyklų tobulinimo programa plius (toliau – MTP+), kuriai įgyvendinti
naudojamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo 2007–2013 metams
skirtos lėšos. MTP+ projektuose tarybai pritarus dalyvauja keturios rajono bendrojo lavinimo
mokyklos. Projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“ dalyvaujančios Simno, Daugų
Vlado Mirono, Butrimonių gimnazijos siekia modernizuoti savo ugdymo įstaigas. Pirmuoju etapu
įrengtos šiuolaikinėmis technologijomis aprūpintos mokytojų darbo vietos. 2011 metais vykdomas
ugdymo proceso modernizavimas, įsigyjamos mokymo priemonės (skirta 110 tūkst. Lt).
Projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“ dalyvauja Daugų Vlado
Mirono gimnazija ir Makniūnų pagrindinė mokykla, jos modernizavo mokyklų bibliotekas. 2011
metais Daugų Vlado Mirono gimnazija pagerino bibliotekoje teikiamų paslaugų kokybę ir sudarė
geresnes mokymo ir mokymosi sąlygas, atnaujino baldus, įrangą (skirta 46 tūkst. Lt).
Įgyvendinant projektą „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“ 2010 metais
modernizuoti Simno ir Butrimonių gimnazijos kabinetai, atnaujintos technologijų, gamtos ir menų
mokymo priemonės bei įranga. 2011 metais antrame projekto etape dalyvauja trys mokyklos: prie
minėtų gimnazijų prisijungė ir Miroslavo vidurinė mokykla, jos įsigijo mokymo priemonių už 85
tūkst. Lt.
2011 metais iš Švietimo ir mokslo ministerijos buvo gautas mokyklinis autobusas ,,Mercedes-Benz
Sprinter 513CDI“.
Tarybos sprendimu autobusas perduotas Krokialaukio Tomo NorausNaruševičiaus vidurinei mokyklai. Šiuo metu rajono mokyklos turi 13 geltonųjų ir 7 mokyklinius
autobusus.
Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos centro veikla
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Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos centre (toliau - RŠPPPC) 2011 m.
buvo 10,5 etato, dirbo 14 darbuotojų, iš jų: pedagoginių darbuotojų – 8 (7 etatai), kiti darbuotojai –
6 (3,5 etato).
ARŠPPPC 2011 m. veiklos tikslai ir uždaviniai:
Rajono ugdymo institucijų pedagogų, darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, nuolatinio mokymo(si)
organizavimas, švietimo naujovių, gerosios darbo patirties sklaidos inicijavimas bendruomenėse,
ARŠPPPC teikiamų paslaugų kokybės gerinimas.
Specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas rajono vaikams, jų tėvams ir ugdymo
institucijoms, pedagoginių psichologinių tyrimų, švietėjiškos veiklos, reglamentuotos Lietuvos
Respublikos įstatymais, organizavimas.
Numatytais tikslais ir uždaviniais buvo siekiama įgyvendinti Alytaus rajono savivaldybės
Strateginės plėtros plano 2007-2013 metų strateginį tikslą - žmogiškųjų išteklių plėtra.
ARŠPPPC 2011 m. veiklos rezultatai:
Kvalifikacijos tobulinimas, metodinė, kultūrinė veikla
1. Parengta ir organizuota 140 kvalifikacijos tobulinimo renginių (programos, diskusijos,
seminarai, kursai) mokytojams, ugdymo įstaigų vadovams. Dalyvavo 3778 klientai. Iš jų:
Alytaus rajono – 1162; kitų rajonų ir miestų – 370; Alytaus miesto – 2246.
2. Suorganizuoti 36 metodiniai, gerosios patirties sklaidos ir kultūriniai renginiai, juose dalyvavo
759 dalyviai.
3. ARŠPPPC kaip partneris ir organizatorius dalyvavo 21 projekte.
4. Suorganizuotos 8 mokytojų ir mokinių kūrybinių, metodinių darbų parodos. Iš jų: 4 teminės, 4
autorinės parodos.
5. Koordinuota 18 rajono mokytojų metodinių būrelių veikla, kurioje dalyvavo 311 mokytojų.
6. Klientams skolinta 51 metodinės, pedagoginės, mokslinės literatūros leidinys, dokumentų, garso
ir vaizdo įrašų, metodinių techninių priemonių.
7. Akredituota 30 kvalifikacijos tobulinimo programų, kurios vyko rajone ir respublikoje.
1 programa akredituota Ugdymo plėtotės centre ir vykdoma ne Lietuvos Respublikos
teritorijoje.
ARŠPPPC 2011 m. kaip partneris dalyvavo Lietuvos ir ES struktūrinių fondų finansuojamuose
projektuose: „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo infrastruktūros plėtra“, „Pedagoginių
psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių
pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“, „Ankstyvojo užsienio kalbų
mokymo gerinimas tobulinant mokytojų kompetenciją“, „Moksleivių vertinimas - integrali ugdymo
proceso dalis“, „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“,
„Švietimo įstaigų administracinio personalo kvalifikacijos žinių ir gebėjimų didinimas“,
„Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo (-si) formų plėtra“, „Lyderių laikas“, „Microsoft“ mokymai
ir kituose.
Iš dalyvavimo projektinėje veikloje naudos turėjo ne tik ARŠPPPC, bet ją pajuto ir rajono
ugdymo įstaigų pedagogai, pagerėjo klientų aptarnavimo paslaugos teikiant kvalifikuotą pedagoginę
psichologinę ir metodinę konsultacinę pagalbą. Per 2011 m. iš Lietuvos ir Europos Sąjungos
finansuojamų projektų gauta kompiuterių, dauginimo ir demonstracinės technikos, skaitmeninė
filmavimo kamera ir fotoaparatas, kitų priemonių už 56 522, 67 Lt. Rajono pedagogų
bendruomenei iš projektų lėšų vykdyti įvairūs naujoviški mokymai, kursai ir seminarai, kuriuose
dalyvavo 1146 asmenys. Centrui ir rajono ugdymo įstaigoms skirta naujausia pedagoginė vadybinė
ir mokyklos darbe reikalinga įvairi literatūra, metodinės priemonės, metodikos.
Pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau – PPT) veikla
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Per 2011 m. PPT apsilankė 169 mokiniai iš Alytaus rajono ugdymo institucijų dėl specialiųjų
ugdymosi poreikių įvertinimo.
Brandumo mokyklai įvertinimas atliktas 26 mokiniams.
Suteiktos 997 specialistų konsultacijos (pedagoginės, psichologinės, medicininės, logopedo,
specialiojo pedagogo) vaikams ir jaunuoliams, tėvams, mokytojams, vadovams, Vaiko gerovės
komisijų nariams.
PPT specialistai organizavo ir įgyvendino 27 kvalifikacijos tobulinimo, metodinius renginius,
tyrimus – apklausas, projektinę veiklą, skatinančią mokytojų, specialiųjų pedagogų ir logopedų,
ugdymo įstaigų vadovų ir ugdytinių tėvų naujų kompetencijų įgijimą ir specialiojo ugdymo
organizavimo šalyje kaitos propagavimą, klientų supažindinimą su naujais teisiniais dokumentais,
reglamentuojančiais pagalbos teikimą vaikui, šeimai.
SPORTAS
2011 m. Alytaus rajono savivaldybės taryba skyrė lėšų sporto rėmimo programai. Iš programos
buvo paremta rajono sporto klubų veikla. Šiam tikslui panaudota 16 tūkstančių litų. Seniūnijų
sporto varžyboms panaudota 30 tūkstančių litų, o rajono suaugusiųjų sporto varžyboms panaudota
22 tūkstančiai litų, moksleivių sportui – 5 tūkstančiai litų. Sporto rėmimo programa pagyvina rajono
gyventojų sportinį užimtumą, skatina domėjimąsi sportu.
Visose seniūnijose vyko sporto šventės. Šiose varžybose dalyvaudavo vidutiniškai apie 120
seniūnijos gyventojų. Pagrindinės sporto šakos: futbolas, krepšinis, tinklinis, virvės traukimas,
svarsčių kilnojimas.
Alytaus rajono Butrimonių gimnazija tapo Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio
nugalėtojais tarp kaimo mokyklų, taip pat ši mokykla pateko į Lietuvos sportiškiausių mokyklų
dešimtuką.
Alytaus rajono Simno gimnazijos futbolininkai trečius metus iš eilės tapo ,,Ežiogolo“
nugalėtojais ir dalyvavo tarptautiniame futbolo turnyre ,,Auksinis kamuolys“ už Lietuvos rinktinę.
Svarių laimėjimų pasiekė Alytaus rajono meno ir sporto mokyklos dziudistai ir irkluotojai,
Simno futbolo klubas ,,Simnas“, Simno žemės ūkio mokyklos sporto klubas ,,Ąžuolas.“
Rajono seniūnijų varžybose aktyviai dalyvavo rajono futbolininkai, krepšininkai, šaškių ir
šachmatų entuziastai.
SOCIALINĖ PARAMA
Į Socialinės paramos skyrių ir seniūnijas, prašydami paramos, kasmet kreipiasi vis
daugiau rajono gyventojų. Auga poreikis ne tik piniginei socialinei paramai, bet ir socialinėms
paslaugoms. Atitinkamai didėja ir socialinei paramai skiriamų lėšų apimtis.
2011 m. socialinė parama (parama pinigais ir socialinės paslaugos) suteikta 22148
asmenims, išlaidos socialinei paramai – 24,5 mln. Lt. Lyginant su 2010 m. išlaidos padidėjo 2,1
mln. Lt.
Piniginė socialinė parama
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Išlaidos piniginei socialinei paramai (Lt)

9.8 mln.

8.9 mln.

2.5 mln.
502 tūkst. 411 tūkst. 308 tūkst.

111 tūkst.

44.7 tūkst. 36.4 tūkst.

Šalpos išmokos

Socialinės pašalpos

Išmokos vaikams

Parama mirties atveju

Būsto šildymo išlaidų kompensacijos

Parama mokiniams

Vienkartinės pašalpos nepasiturintiems asmenims

Kompensacija už komunalines paslaugas

Parama studentams

Didžioji dalis (12614 asmenų) rajono gyventojų gavo piniginę socialinę paramą. Jiems išmokėta
beveik 23 mln. Lt įvairių socialinių išmokų. Per pastaruosius trejus metus ypač išaugo lėšų poreikis
piniginei socialinei paramai nepasiturinčioms šeimoms. 2009 m. joms išmokėta 4,4 mln. Lt, 2010
m. – 6,8 mln. Lt, o 2011 m. – 8,9 mln. Lt socialinių pašalpų. Savivaldybės taryba, siekdama
užtikrinti didesnę paramą nepasiturinčioms rajono šeimoms, 2011 m. pakeitė Būsto šildymo
išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo ir teikimo
tvarką, todėl padidėjo lėšų poreikis ir būsto šildymo išlaidų kompensacijoms. 2010 m.
kompensacijoms mokėti skirta 248 tūkst. Lt, 2011 m. – 411 tūkst. Lt.
Paramos sulaukė ir šeimos, dėl įvairių priežasčių (ligos, gaisro, stichinės nelaimės atveju ir pan.)
patekusios į sunkią materialinę padėtį. 2011 metais iš savivaldybės biudžeto lėšų vienkartinei
piniginei paramai skirta 111 tūkst. Lt. Vienkartinės pašalpos išmokėtos 410 šeimų.
Vadovaudamasi savivaldybės tarybos patvirtintais Alytaus rajono studijų rėmimo fondo nuostatais,
savivaldybė remia gerai besimokančius rajono studentus. 2011 m. paramą gavo 28 aukštosiose
mokyklose studijuojantys jaunuoliai. Jiems išmokėta 36,4 tūkst. Lt.
Siekdama skatinti gyventojų iniciatyvą ir pilietiškumą, jų dalyvavimą bendruomenės veikloje,
savivaldybė kasmet darbingus nedirbančius piniginės socialinės paramos gavėjus pasitelkia
visuomenei naudingiems darbams atlikti. 2011 m. visuomenei naudingus darbus dirbo 1937
asmenys. Gyventojai tvarkė aplinką, teikė pagalbą senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims, atliko
kitus visuomenei naudingus darbus.
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Socialinės paslaugos
Svarbi savivaldybės funkcija – socialinių paslaugų organizavimas rajono gyventojams.
Išlaidos socialinėms paslaugoms (tūkst. Lt)

85,0

174,0

261,0

208,0

794,0

Senyvo amžiaus asmenų ir neįgaliųjų socialinė globa
Vaikų socialinė globa globos įstaigose
Pagalba į namus senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims
Socialinės priežiūros paslaugos neįgaliesiems
Socialinės priežiūros paslaugos socialinės rizikos šeimoms

2011 metais socialinės paslaugos suteiktos 9534 asmenims. Išlaidos socialinėms paslaugoms
sudarė 1,5 mln. Lt. Prioritetinės socialinių paslaugų gavėjų grupės ir pagrindiniai socialinių
paslaugų vartotojai rajone – pagyvenę žmonės ir neįgalūs asmenys. Daugiausia lėšų (794 tūkst. Lt)
panaudota pagyvenusių žmonių, neįgaliųjų socialinei globai socialinių paslaugų įstaigose. Šias
paslaugas 2011 m. gavo 89 asmenys. Finansuotos socialinės priežiūros paslaugos neįgaliesiems,
lankantiems naujai įsteigtus Daugų socialinės priežiūros ir Simno neįgaliųjų dienos centrus (174
tūkst. Lt). Šiuos centrus lankė 104 neįgalūs asmenys. Vienišiems pagyvenusiems žmonėms ir
neįgaliesiems socialinės paslaugos buvo teikiamos ir jų namuose. 2011 m. tokios paslaugos
suteiktos 40 asmenų, išlaidos pagalbai į namus – 85 tūkst. Lt. Vaikų, gyvenančių socialinės globos
įstaigose, socialinei globai skirta 261 tūkst. Lt .
2011 m. savivaldybės taryba priėmė nemažai svarbių sprendimų, susijusių su socialinių paslaugų
organizavimu rajono savivaldybėje: patvirtintas Alytaus rajono savivaldybės 2011 m. socialinių
paslaugų planas ir naujas Socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas
Alytaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašas, nustatytos Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo
globos namų ir jų padalinių teikiamos paslaugos ir jų kainos, pritarta Europos Ekonominės Erdvės
ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramos programos „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“
projekto rengimui ir įgyvendinimui (projekto tikslas – įkurti rajone vaikų globos namus vaikams,
likusiems be tėvų globos), patvirtinta Priklausomybių mažinimo rajono socialinės rizikos šeimose
programa, kuri pradėta įgyvendinti 2012 metais. Programai skirta 17 tūkst. Lt, gydymas skirtas jau
14 -kai rajono gyventojų.

SVEIKATOS APSAUGA
2011 m. savivaldybėje vykdyta pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra.
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2011 m. tęsė veiklą trys Alytaus rajono savivaldybės viešosios sveikatos priežiūros įstaigos.
Pirminę asmens sveikatos priežiūrą rajone užtikrino įstaigos, teikiančios pirmojo lygio asmens
sveikatos priežiūros paslaugas savivaldybės gyventojams:
• Alytaus rajono Miroslavo ambulatorija;
• Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – PSPC);
• Privati šeimos klinika UAB „Disolis“.
Prisirašiusių
gyventojų skaičius
(2011-12-31 duomenys, pokytis
per 2011 m.)

PSPC
17407, -932

Miroslavo
ambulatorija
2179, -100

UAB „Disolis“
1669, -4

Pirminės sveikatos priežiūros centras dalyvavo šiuose projektuose:
• VšĮ „Alytaus poliklinika" ir VšĮ „Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos
priežiūros centras darbuotojų kvalifikacijos ir gebėjimų ugdymas“ (VP1-1.1-SADM-06-K-01011), kurio metu darbuotojams ir specialistams organizuojami profesiniai bei bendrieji mokymai.
Įgyvendinus projektą pasiekimų ir rezultatų poveikį pajaus ne tik visi kvalifikacijos tobulinime
dalyvavę asmenys, kurie patobulins jau turimas ir įgis naujų profesinių bei bendrųjų žinių ir
įgūdžių, bet ir medicinos pacientai, kurie medicinos įstaigų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo
poveikį pajaus geresne bei profesionalesne aptarnavimo kokybe, ligų diagnozavimu ir efektyvesniu
jų gydymu.
• Tęsiamas priemonės „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei
stacionarinių paslaugų optimizavimas“ projektas VP3-2.1-SAM-10-V „Palaikomojo gydymo ir
slaugos paslaugų kokybės gerinimas Alytaus rajone“ 2009-2013 m. laikotarpiui. Projekto tikslas
- plėtoti ir vystyti palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyvios pagalbos paslaugas VšĮ Alytaus
rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro Daugų palaikomojo gydymo ir slaugos
ligoninėje, užtikrinti šių pasaugų prieinamumą Alytaus rajono gyventojams.
Visos asmens sveikatos priežiūros įstaigos vykdo valstybines prevencines programas,
finansuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, kuriomis vidutiniškai pasinaudojo 20
proc. tikslinės grupės gyventojų:
1. Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir
prevencijos priemonių finansavimo programa;
2. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa;
3. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programa;
4. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa;
5. Vaikų dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa.
Sėkmingiausiai vykdoma priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa, o
mažiausiai gyventojai naudojosi vaikų dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa.
Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos (GMP) stotis
•
•

Į GMP stotį 2011 m. kreipėsi 17 543 asmenys.
Suteikta medicininė pagalba 16 611 asmenų.
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• Rajone įvykdyti 5 679 iškvietimai (tai sudaro 34 proc. visų iškvietimų – 16 611).
• 1000-čiui Alytaus miesto ir rajono gyventojų tenka 180 iškvietimų.
GMP darbuotojai dalyvavo V greitosios medicinos pagalbos žaidynėse, mokslinėje praktinėje
konferencijoje „GMP koncepcijos įgyvendinimo aktualijos”, kvalifikacijos kėlimo kursuose.
Įstaigos darbuotojai 2009-2011 m. dalyvavo projekte „Lietuvos greitųjų medicinos pagalbos
įstaigų žmogiškųjų išteklių profesinės kvalifikacijos tobulinimas“, į kurį įtrauktos šios mokymo
temos: „Skubioji medicinos pagalba vaikams“, „Pagalbos kvietimo valdymas“, „Pasirengimo veikti
masinių sužalojimų ir terorizmo atvejais“, „Šiuolaikinė pradinė akušerinė pagalba“, „Ūmių būklių
diagnostika ir gydymas“.
2011 m. buvo atlikti greitosios medicinos pagalbos pastato rekonstravimo ir teritorijos
sutvarkymo darbai.
2011 m. įstaiga nupirko du naujus greitosios medicinos pagalbos automobilius.
Visuomenės sveikatos biuras
Biuras tęsė veiklą pagrindinėmis visuomenės sveikatos priežiūros kryptimis:
• Visuomenės sveikatos stebėsena
Renkami duomenys apie rajono gyventojų sveikatos būklę, apdorojami ir analizuojami
sergamumą ir ligotumą apibūdinantys rodikliai, kurie padeda identifikuoti gyventojų sveikatos
problemas ir išskirti veiklos prioritetus. Vykdoma Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2009 m.
rugpjūčio 31 d. sprendimu patvirtintos visuomenės sveikatos stebėsenos 2009-2011 metams
programa. 2010 metų ataskaita tarybai pristatyta ir patvirtinta 2011-12-28.
Per metus taip pat buvo pristatoma Alytaus rajono bendrojo lavinimo mokyklose
besimokančių vaikų sveikatos būklės analizė, biuro rengtos gyventojų apklausos, gyvensenos
tyrimo rezultatai.
• Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra
Sveikatos priežiūra mokyklose organizuojama vadovaujantis savivaldybės tarybos
sprendimu patvirtintu aprašu. Sveikatos priežiūrą mokyklose visuomenės sveikatos priežiūros
specialistai vykdo pagal specialisto parengtą darbo planą. Pagrindinės veiklos rodikliai pateikti
lentelėje:
Užregistruota
mokinių
apsilankymų
pas sveikatos
priežiūros
specialistą
mokykloje

12857

Apsilankymų pasiskirstymas pagal
priežastį
konsultacijos

1246

Sveikatinimo veikla

Kita
(pedikuliozės
profilaktika, pirmoji
pagalba)

organizuota
renginių

renginiuose dalyvavusių
mokinių

12815

648

16 766

•

Visuomenės sveikatos stiprinimas, sveikos gyvensenos propagavimas
Veiklos, susijusios su prioritetinėmis sveikatos sritimis (lėtinių neinfekcinių susirgimų
profilaktika, užkrečiamųjų ligų prevencija, fizinio aktyvumo skatinimas ir kt.) buvo įgyvendinamos
per gyventojams jau įprastas ir pamėgtas akcijas „Keliaujanti sveikatos palapinė“, „Mano
cholesterolis mažėja, o tavo?“ ir pasitelkiant naujus metodus ir būdus, tokius kaip orientacinio
sporto pagrindu organizuojamos popietės ir konkursai, pirmosios pagalbos mokymai.
Itin didelio gyventojų susidomėjimo ir aktyvumo sulaukė metų antroje pusėje
reguliariai organizuojamos kassavaitinės mankštos Dauguose, Ūdrijoje, Santaikoje, Krokialaukyje,
šiaurietiškojo ėjimo užsiėmimai.
Sveikatos priežiūros programos ir paslaugos
Alytaus rajono savivaldybės taryba 2011 metais taip pat skyrė 50,5 tūkst. Lt šioms
programoms ir paslaugoms:
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•
•
•
•

dantų protezavimo programai (30 tūkst. Lt);
visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai (10 tūkst. Lt);
maudyklų stebėsenai (1,5 tūkst. Lt);
sveikatos programai (9 tūkst. Lt).

Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa
2011 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. K-139 taryba patvirtino savivaldybės 2011 m.
visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą, pagal kurią buvo finansuota 14 projektų.
Projektai įvairiapusiai, apimantys visas gyventojų grupes, įvairūs pagal veiklas ir vykdymo būdus,
atitinka vertinimo kriterijus ir savivaldybės prioritetines sveikatos kryptis: vaikų ir jaunimo
sveikata, lėtinių neinfekcinių ligų ir traumų prevencija, sveikos mitybos ugdymas, fizinio aktyvumo
skatinimas, psichinės sveikatos gerinimas.
Eil.
Nr.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios
programos lėšų šaltiniai

1.

Surinkta
lėšų, Lt

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos

14 400

Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos
Savivaldybės skiriamos lėšos

18 000
10 000
42 400

lėšos
2.
3.

Iš viso lėšų

Protezavimo programa
2011 m. programai finansuoti Alytaus rajono savivaldybė skyrė 30 000 Lt (paslauga suteikta
27 Alytaus rajono gyventojams).
Maudyklų stebėsena
Vykdyta pagal valstybinę Maudyklų vandens kokybės 2009-2011 metų programą. Iš Alytaus
rajono savivaldybės biudžeto programai įgyvendinti skirta 1512 Lt. Tirtos Daugų, Gilučio ir Ilgio
(Pivašiūnų sen.) ežerų maudyklų vanduo.
APLINKOS APSAUGA
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
2011-02-10 Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. K-17 buvo patvirtinta Alytaus
rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 2011 metų specialioji programa (pakeitimas 201110-13 sprendimu Nr. K-206), kuriai surinkta 125347 Lt lėšų:
74951 Lt - mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką;
4872 Lt - mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius;
43024 Lt - mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą;
2500 Lt - nepanaudotų 2010 metų lėšų likutis.
Per metus panaudota 32154 Lt:
3916 Lt - želdiniams įsigyti ir želdynams tvarkyti savivaldybės ir seniūnijų teritorijose;
1840 Lt – rekreacijos objektų sanavimui nuo erkių;
7998 Lt – įsigyti chemikalams, skirtiems pakelės krūmams purkšti;
1000 Lt - Metelių regioniniame parke vykdytam moksleivių ekologiniam švietimui;
1000 Lt - žemės mėnesio renginių organizavimui;
2000 Lt – užšiukšlintų vietų tvarkymui Metelių regioniniame parke;
14400 Lt - savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai.
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Vietinė rinkliava
Rinkliava už atliekų surinkimą ir tvarkymą –daug diskusijų kelianti tema. Alytaus
rajone atliekų tvarkymo sistema ir rinkliavos surinkimo tvarka nuolat tobulinama, atsižvelgiant į
gyventojų pastabas ir pasiūlymus, stengiantis išspręsti nesusipratimus, kurių pasitaikydavo po
rinkliavos įvedimo. Alytaus rajono savivaldybė 2011 m. spalio mėnesį patvirtino pakeistus vietinės
rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus dėl
rinkliavos skaičiavimo ir mokėjimo. Anksčiau nebuvo numatyta tvarkos, kaip sustabdyti mokesčio
skaičiavimą mirus nekilnojamojo turto savininkui, jeigu nėra jo paveldėtojų ar naudotojų. Kadangi
duomenys visose duomenų bazėse tikslinami gan ilgai, sąskaitos buvo siunčiamos mirusiojo vardu.
Dėl to kildavo nemažai nesusipratimų, nepasitenkinimo.
Rajono savivaldybės taryba nustatė, kad kartu su mirties liudijimu bus išduodama ir
pažyma, pagal kurią sustabdomas rinkliavos skaičiavimas, kol paaiškės paveldėtojai ar turto
naudotojai. Jiems atsiradus, duomenys bus pateikiami Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui,
kuris vėl pradės skaičiuoti rinkliavą. 2011-12-28 sprendimu Nr. K-287 rajono savivaldybės taryba
patvirtino pakeistus vietinės rinkliavos dydžius sodininkams. Nuo 2012-01-01 sodo valda su
pastatais apmokestinama 40 Lt mokesčiu per metus, o sodo valda be pastatų – 20 Lt per metus.
Kai kurie žmonės jau pradeda rūšiuoti atliekas, bet kad procesas įsibėgėtų, reikės dar nemažai
laiko. 2011 m. antrinių žaliavų surinkta 155,2 t (2010 m. 219,38 t). Iš jų: popieriaus 78,8 t, plastiko
18,2 t, stiklo 58,2 t, surinkta ir perduota perdirbti 99,53 t naudotų padangų. 2011 m. gauta 87
antrinių žaliavų surinkimo konteineriai. Iš viso rajone yra pastatyti 267 tokie konteineriai.
Planuojama 2012 m. namams įsigyti 6930 vnt. konteinerių po 0.24m3, skirtų visų pakuočių
atliekoms, išskyrus stiklą. Taigi savivaldybė taiko įvairius atliekų surinkimo būdus ir priemones,
kad jų būtų kuo daugiau išrūšiuojama ir pakartotinai perdirbama.
2011 m. surinkta 8605 t komunalinių atliekų (2010 m. 8548 t). Lėšos, surinktos už komunalinių
atliekų surinkimą ir šalinimą, sudarė 2 mln.80 tūkst. Lt. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos
sąnaudoms apmokėti reikėjo 2 mln. 44 tūkst. Lt.
KULTŪRA
Vadovaujantis Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2011-07-01 sprendimu Nr. K-104 ,,Dėl Alytaus
rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ 2011-11-14 veiklą pradėjo Alytaus
rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir viešųjų ryšių skyrius, sujungus Kultūros ir
paveldosaugos skyrių bei Viešųjų ryšių tarnybą.
2011 m. iš Alytaus rajono savivaldybės biudžeto kultūros paslaugoms buvo skirta 2 mln. 989 tūkst.
40 Lt, t. y. 4,8% bendro savivaldybės biudžeto. Iš jų: 1 mln. 414 tūkst. Lt - Alytaus rajono
savivaldybės viešajai bibliotekai, 463,3 tūkst. Lt - Alytaus rajono Daugų kultūros centrui ir 443,8
tūkst. Lt - Alytaus rajono Simno kultūros centrui, 120 tūkst. Lt - Kultūros plėtros programai, 10
tūkst. Lt - Jaunimo programai. Viešosios informacijos programai taryba skyrė 94 tūkst. Lt.
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Skirtos lėšos Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus
kuruojamoms įstaigoms ir programoms, tūkst. Lt
94
10

Viešoji biblioteka

120

Daugų KC

443,8

Simno KC
1414
463,3

Kultūros plėtros prog.
Jaunimo prog.
Viešosios inform. prog.

2011 m. Alytaus rajono savivaldybės taryba priėmė 10 sprendimų projektų, susijusių su kultūrine
veikla, tai kultūrinių įstaigų vadovų ataskaitos, kultūros darbuotojų dienos nuostatų tvirtinimas ir
premijų skyrimas, savivaldybės kultūros plėtros programos projektų finansavimas ir nuostatų
patvirtinimas, taip pat Alytaus rajono Simno ir Daugų kultūros centrų didžiausio leistino darbuotojų
pareigybių skaičiaus patvirtinimas ir kt.
Įgyvendindama Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimą Nr. K-230
„Dėl premijų skyrimo Alytaus rajono kultūros darbuotojų dienos proga nuostatų patvirtinimo“,
2011 m. Alytaus rajono savivaldybės taryba skyrė po 7 MGL dydžio 3 premijas Alytaus rajono
kultūros darbuotojams: Arnoldui Šatrauskui, Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
skaitytojų aptarnavimo–informacijos skyriaus vedėjui, Daliai Jusienei, biudžetinės įstaigos Alytaus
rajono Daugų kultūros centro Butrimonių filialo kultūrinių renginių organizatorei, Kęstučiui
Naruševičiui, biudžetinės įstaigos Alytaus rajono Simno kultūros centro ūkio dalies vedėjui.
Siekiant teisingai naudoti Alytaus rajono simbolius 2011 m. spalio 13 d. tarybos sprendimu Nr. K194 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės simbolių naudojimo tvarkos aprašų patvirtinimo“
patvirtintas tvarkos aprašas, kuris reglamentuoja Alytaus rajono herbo naudojimo tvarką, subjektus,
turinčius teisę naudoti herbą, atvejus, kada naudojamas herbas, sutikimo leisti naudotis herbu
fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo tvarką.
2011 m. liepos 1 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. K-103 „Dėl Alytaus rajono
garbės piliečio vardo suteikimo“ Alytaus rajono garbės piliečio vardas suteiktas Vladui Mironui,
kunigui, Lietuvos Respublikos ministrui pirmininkui, Lietuvos nepriklausomybės akto signatarui,
Lietuvos kariuomenės kapelionui, politiniam tremtiniui po mirties. Garbės piliečiui regalijos įteiktos
V. Mirono giminaičiui Romualdui Mironui Valstybės dienos šventės metu.
Kultūros plėtros programa
2011 m. iš Kultūros plėtros programos finansuoti 48 projektai ir jiems skirta 120 tūkst. Lt (gautos
73 paraiškos, lėšų poreikis 251 638 Lt). Atsižvelgus į programos prioritetus iki 20 000 Lt skirta
Alytaus rajono savivaldybės meno mėgėjų kolektyvams skatinti, iki 5000 Lt - leidybai (autorių
knygos ir kt.), 74 210 Lt - svarbiausiems rajoniniams renginiams, valstybinėms ir kalendorinėms
datoms pažymėti bei tradiciniams renginiams, iki 20 790 Lt - kitiems renginiams finansuoti.
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Kultūros plėtros programų lėšų panaudojimas 2011 m. Lt

20790

20000
5000

Kolektyvų skatinimas
Leidyba
Tradiciniai renginiai

74210

Kiti renginiai

Suorganizuoti 8 rajoniniai renginiai:
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai ir Daugų kultūros centro patalpų atidarymui skirtas šventinis
renginys ,,Tau, Tėvyne!” (Daugai),
renginys ,,Švenčia Daugai“,
popietė senjorams ,,Kviečiu puodelio arbatos“ (Simnas),
„Kaziuko kermošius Simne“,
Alytaus rajono gausių šeimų konferencija (Daugai),
,,Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos iškilmės“ (Daugai),
šventė „Viens, du, ... septyni – mes ledų šaly“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti
(Daugai).
Kiti organizuoti renginiai: Alytaus apskrities kaimo teatrų šventė ,,Kaimo liktarna – 2011“, renginių
ciklas minint Antano Žmuidzinavičiaus 135-ąsias gimimo metines (5 renginiai), Kalėdų eglės
įžiebimo šventės, renginys „Dainuok, širdie, gyvenimą“ (Butrimonys), Kaimynų diena
Krokialaukyje, ,,Dzūkų turtai – 2011“ (Alytaus miestas), Alytaus rajono kultūros darbuotojų diena,
kuri vyko Alytaus rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, Europos paveldo dienos Alytaus
rajone ir kt.
Alytaus rajono meno kolektyvai iš Kultūros plėtros programos lėšų įsigijo muzikos įrangos, tautinių
kostiumų (Ūdrijos kultūros namų folkloro ansamblis ,,Rūta“ įsigijo moteriškų tautinių kostiumų,
Alytaus rajono Simno kultūros centras diskotekų salės įrangą (mikrofonus, dūmų generatorių,
prožektorius, lempas ir t. t.), Punios kultūros namų vaikų kolektyvas ,,Nemunėlis“ lininį audinį
koncertiniams rūbams pasiūti, būgną, Daugų kultūras centras klavišinį instrumentą, stiprintuvą, 2
vnt. kolonėlių ir t.t.).
Iš dalies Alytaus rajono savivaldybė finansavo VšĮ Alytaus turizmo informacijos centro leidinį
,,Alytaus kraštas. Vieninteliai Lietuvoje“, kuriame pristatomos rajono seniūnijos (Alytaus,
Butrimonių, Nemunaičio, Pivašiūnų ir Simno), turinčios unikalių, vienintelių Lietuvoje vietų,
medžių, architektūros ir urbanistikos paminklų, Alytaus apskrities literatų klubo ,,Tėkmė”
leidinį ,,Dainavos krašto kūrybos almanachas“ bei Dzūkų kultūros draugijos žurnalą ,,Dainava“ –
dzūkų etninio savitumo sklaidos garantas.
Jaunimo politika
Alytaus rajone yra daug entuziastingo ir kuriančio, atviro diskusijoms bei turinčio savo nuomonę
jaunimo. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2011 metais jaunimas sudarė 23,15 %
Alytaus rajono gyventojų. Iš Alytaus rajono 29 890 gyventojų 6921 yra nuo 14 iki 29 metų, iš jų
vyrai apie 54,17 % (3749), moterys – 45,83 % (3172). Įgyvendinant savivaldybės jaunimo
politiką sprendžiamos įvairios jaunimo problemos ir sudaromos palankios sąlygos asmenybės
formavimuisi bei jos integravimuisi į visuomenės gyvenimą, jauni žmonės skatinami dalyvauti
politinėje ir visuomeninėje veikloje.
Sukaupta nemaža patirtis sprendžiant paauglių ir jaunimo laisvalaikio užimtumo problemas per
jaunimo projektinę veiklą, t. y. per Alytaus rajono jaunimo pilietiškumo ir laisvalaikio užimtumo
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programą „Jaunimas kaimui”. Savivaldybės taryba programai skyrė 10 000 Lt. Lėšos paskirstytos 7
visuomeninėms jaunimo organizacijoms ir neformalioms jaunimo grupėms:
,,Iniciatyvus jaunimas“ projektui ,,Didi diena didi naktis“ - 2000 Lt,
Alytaus rajono dziudo klubo ,,DO“ projektui ,,Mes norime sportuoti – 5“ - 1750 Lt,
neformalios jaunimo grupės ,,Kumečių jaunimo iniciatyvinė grupė“ projektui „Ir aš galiu - 2011“
-1000 Lt,
Simno sporto centro ,,Ąžuolas“ projektui ,,Kurk, mąstyk, atrask, keisk“ - 1750 Lt,
Alytaus rajono futbolo klubo „Simnas“ projektui „Stadione geriau-4“ - 1500 Lt,
VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokyklos sporto ir kultūros klubo „Daugis“ projektui „Sveikame
kūne – sveika siela 2“ - 1000 Lt,
Venciūnų kaimo bendruomenės-asociacijos „Venciūniškiai“ projektui „Menas mūsų akimis“ - 1000
Lt.
Vykdant projektinę veiklą gausėja gebančių su jaunimu bendrauti ir bendradarbiauti jaunimo
vadovų bei lyderių. Gavę finansavimą projektų vykdytojai organizavo įvairius renginius
(konkursus, susitikimus, sporto varžybas), ugdė jaunimo lyderius, stiprino bendradarbiavimo ryšius
ir ugdė pilietiškumo jausmą.
Programos „Jaunimas kaimui“ panaudotos lėšos, Lt

1000

2000

Iniciatyviam jaunimui

1000

Dziudo klubui ,,DO“
Kumečių jaunimui

1500

1750

Sporto centrui ,,Ąžuolas“
Futbolo klubui ,,Simnas"

1750

1000

Sporto ir kultūros klubui „Daugis“
Bendruomenei-asociacijai „Venciūniškiai“

Iš Alytaus rajono savivaldybės kultūros plėtros programos buvo finansuoti 3 jaunimo projektai:
jaunųjų meno mėgėjų kolektyvai įsigijo tautinių drabužių, reikalingos įrangos koncertams,
suorganizavo jaunųjų muzikos atlikėjų konkursus, kūrybines stovyklas, vasaros stovyklą, plenerus,
seminarus.
Organizacijos nuolat informuojamos apie naujai skelbiamus konkursus, programas, seminarus,
konsultuojamos dėl projektų rašymo ir jų pateikimo tvarkos. Alytaus rajono savivaldybės interneto
puslapis ir interneto puslapis www.ciageragyventi.lt sukurtas įgyvendinant Europos teritorinio
bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną 2007-2015 m. programos
projektą ,,Europos kultūrų bendradarbiavimo stiprinimas išsaugant kultūrinį tapatumą“, nuolat
papildoma ir atnaujinama informacija apie jaunimui įdomius renginius, skelbiamus konkursus,
teisės aktus.
BĮ Alytaus rajono Daugų kultūros centras
2011 m. vasarį Alytaus rajono Daugų kultūros centras (Daugų KC) veiklą tęsė atnaujintose
patalpose, esančiose Daugų technologijos ir verslo mokykloje. Savivaldybei įgyvendinus projektą
„Kompleksinė Daugų miesto plėtra“ įrengta moderni renginių salė su apšvietimu, įgarsinimo
aparatūra ir multimedijos įranga.
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Daugų KC ir jo šešiuose filialuose dirba 21 darbuotojas, iš jų kulturos ir meno - 17. Kūrybinę veiklą
sėkmingai tęsė 48 įvairaus žanro meno mėgėjų kolektyvai, t. y. 439 dalyviai. Lyginant su
praėjusiais metais padaugėjo 6 kolektyvais (65 dalyviais).
Savivaldybės taryba Daugų KC patvirtino 0,5 etato darbininko pareigybę techninei patalpų
priežiūrai ir ūkiniams darbams.
Iš Alytaus rajono savivaldybės kultūros plėtros programos meno mėgėjų kolektyvų materialinei
bazei gerinti savivaldybės taryba skyrė 8000 Lt. Už šias lėšas Daugų KC įsigijo klavišinį
instrumentą ir įgarsinimo aparatūrą diskotekoms organizuoti.
Alytaus rajono savivaldybė iš Kultūros plėtros programos skyrė 61739 Lt 21-am projektui
finansuoti. Didžiausi iš jų:
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos Vasario 16-osios ir Daugų kultūros centro patalpų atidarymo
šventinis renginys „Tau Tėvyne!” (Daugai),
šventė „Jurgi, Jurgeli“ (Alovė),
šventė „Viens, du, ... septyni – mes ledų šaly“, skirta tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti
(Daugai),
Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos iškilmės (Daugai)
šviežios duonelės šventė „Oninės“ (Punia),
vestuvinių muzikantų šventė „Nuo saulėlydžio iki aušros“ (Daugai),
Ryliškių etnografinio ansamblio „Lizduva“ 35 metų jubiliejus (Ryliškiai),
renginys „Švenčia Daugai“ (renginio metu iškilmingai atidaryta atnaujinta turgaus aikštė, paminėtas
627-asis miesto gimtadienis), įžiebta Kalėdų eglė.
LR Kultūros ministerija iš Kultūros rėmimo fondo skyrė 4000 Lt finansavimą Butrimonių filialo
projektui „Trijų šalių jaunimą suvienijo muzika“.
Daugų KC kolektyvai rajono vardą garsino respublikoje, dalyvaudami įvairiuose konkursuose,
pasirodymuose, koncertuose.
BĮ Alytaus rajono Simno kultūros centras
Alytaus rajono Simno kultūros (Simno KC) centras turi 3 filialus: Krokialaukio, Luksnėnų,
Miroslavo. Šiuo metu centre ir jo padaliniuose yra 16 etatų, 24 darbuotojai. Iš jų: 13 etatų –
specialistai ir kūrybiniai darbuotojai, 3 etatai – aptarnaujantis personalas ir techniniai darbuotojai.
2011 m. kultūros centre ir jo filialuose veikė 37 mėgėjų meno kolektyvai, centro veikloje dalyvavo
288 dalyviai. Kolektyvai rajono vardą garsino regioniniuose ir respublikiniuose renginiuose.
Simno KC parengė 15 Kultūros plėtros programos lėšomis finansuojamų projektų, kurių bendra
vertė 31,1 tūkst. Lt. Didžiausi iš jų:
„Kaziuko kermošius Simne“,
14-oji respublikinė humoro grupių šventė-konkursas „Sprigtas-2011” (Luksnėnai),
Vaikų ir jaunimo festivalis „Dainos ir šokio sūkury” (Santaika),
Alytaus apskrities kaimo teatrų šventė ,,Kaimo liktarna – 2011“ (Balkūnai),
Kaimynų diena Krokialaukyje, Joninių šventės, rudens šventės seniūnijose, popietės senjorams
„Kviečiu puodelio arbatos” ir kt.
Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka

2011 metais Alytaus rajono taryba priėmė 8 sprendimus bibliotekos veiklos klausimais.
Praėjusiais metais rajono viešojoje bibliotekoje užregistruoti 14 365 vartotojai, iš jų 7565 filialuose.
Per metus išduota daugiau kaip 518 tūkst. įvairų rūšių leidinių. Bibliotekos dokumentų fonde yra
daugiau kaip 394 698 įvairūs leidiniai.
Lyginant su praėjusiais metais, vartotojų skaičius sumažėjo 191 vartotoju. Tai lėmė šios priežastys:
gyventojų ir moksleivių skaičiaus mažėjimas, naujų spaudinių trūkumas, Simno bibliotekos
renovacija, gyventojų migracija į užsienį.
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Per metus rajono bibliotekose apsilankė 252 270 lankytojų, iš jų kaimų filialuose daugiau nei 125
tūkst. Filialuose lankosi 25 % rajono gyventojų.
Daugiau kaip 580 gyventojų baigė kompiuterių raštingumo kursus, kuriuos organizavo biblioteka.
Projekto „Bibliotekos pažangai“ kartu su nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka paskelbtame
geriausių kompiuterinio raštingumo mokytojų konkurse sėkmingai dalyvavo ir viešosios bibliotekos
darbuotojai. Geriausiais mokytojais Lietuvoje pripažinti šeši rajono bibliotekininkai. Tai antras
rezultatas iš 60 viešųjų bibliotekų. Biblioteka dalyvaudama „Bibliotekos pažangai“ projekte nuo
2008-2011 m. gavo investicijų už 1 mln. 894 tūkst 460 Lt, 2011 m. – 398 tūkst. 560 Lt.
Rajono viešoji biblioteka šiais metais parengė ir pristatė dvi virtualias parodas, skirtas Justinui
Marcinkevičiui ir Lietuvos nepriklausomybės dvidešimtmečiui paminėti. Viena iš naujų darbo
formų yra filmų, skirtų svarbiems Lietuvos įvykiams įamžinti, peržiūros pristatymai. Vis daugiau
žmonių pritraukia vykstantys poezijos pavasariai. Šiais metais didžiausio dėmesio susilaukė
tarptautinis poezijos festivalis Balkūnuose, A. Žmuidzinavičiaus tėviškėje, taip pat 14-oji kaimo
rašytojų diena, į kurią suvažiavo literatai iš Dzūkijos, Suvalkijos, taip pat iš Lenkijos.
Šalia didelės apimties renginių vyksta ir kameriniai renginiai. Įdomiai ir savitai savo renginius
organizavo Makniūnų, Alovės, Kumečių, Vankiškių, Miroslavo, Vaisodžių, Punios filialai.
VISUOMENĖS INFORMAVIMAS
Iš Viešosios informacijos programai skirtų 94 tūkst. Lt panaudota 92 259,73 Lt. Visuomenei
informuoti apie tarybos priimtus teisės aktus, posėdžius iš tarybos veiklai skirtų lėšų panaudota 15
855,9 Lt. Už ES finansuojamų projektų viešinimą visoms informacijos priemonėms sumokėta
7989,07 Lt. Daug savivaldybės gyventojams aktualios informacijos apie savivaldybės tarybos ir
administracijos veiklą visuomenės informavimo priemonės skelbė neatlygintinai.
Panaudotos lėšos visuomenės informavimui,
2011 m.
7989,07 Lt
Viešosios informacijos
programa
15855,9 Lt
92259,73 Lt

Tarybai skirtos lėšos
Projektams skirtos
lėšos

Viešos ios inform acijos program os panaudotos lėš os ,
2011 m .

Lėšos visuomenės informavimui, 2011 m.

18%

14%
Spauda

11%
3%

Spauda

68%

14%

Radijas

Radijas
Televizija
Internetas , kiti

Televizija
8%

64%

Internetas, kiti
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Spauda. 2011 m. Alytaus rajono savivaldybė spaudoje „Alytaus naujienos“, „Dainavos žodis“ ,
„Ūkininko patarėjas“, „Savivaldybių žinios“, „Lietuvos žinios“ , „Lietuvos rytas“, „Respublika“
paminėta 537 kartus (informaciniai pranešimai, skelbimai, sveikinimai ir kt.). Iš viso „Alytaus
naujienose“ paskelbti 313, laikraštyje „Dainavos žodis“- 9 tarybos priimti sprendimai.
Radijas ir televizija. Mero potvarkiai dėl tarybos posėdžių sušaukimo ir darbotvarkė buvo
skelbiama per Alytaus radiją „FM99“. Iš viso parengti 25 pranešimai, iš jų 14 dėl tarybos posėdžių
sušaukimo. Savivaldybės vadovai dalyvavo 3 radijo laidose.
Dzūkijos televizija apie savivaldybės veiklą parengė ir transliavimo 34 reportažus, iš jų 11 apie
priimtus tarybos sprendimus. Savivaldybės vadovai dalyvavo televizijos laidoje „Pozicija“.
Televizija parengė ir transliavo vieną reklaminį filmuką, skirtą Valstybės dienai anonsuoti. Parodyti
5 reportažai apie savivaldybės renginius ir veiklą per Peršėkininkų televiziją (V. Kuršnos IĮ).
Baltijos televizijos laida „Statybų TV“ parengė ir transliavo reportažą apie savivaldybės
įgyvendintus projektus rajone.
Interneto portalai. Tiksliai paskelbtų pranešimų skaičių sunku pasakyti, nes interneto portalų
daug, juose informacija labai greitai keičiama. Alytaus rajono savivaldybės interneto svetainės
arsa.lt skyriuje „Naujienos“ paskelbtos 636 informacijos, parengtos savivaldybės, savivaldybės
įmonių, įstaigų, bendruomenių.
Interneto portale „Alytaus gidas“ buvo skelbiama visa savivaldybės išplatinta informacija:
pranešimai spaudai, anonsuojami renginiai, skelbiami skelbimai. Portale yra atskira nuoroda
„Alytaus rajonas“, kurioje dedama savivaldybės informacija ir kitos informacijos, susijusios su
Alytaus rajonu.
Savivaldybės pranešimus skelbė ir kitas regiono portalas alytiškis.lt, nuoroda į savivaldybės
tinklalapį yra portale cika.lt
Naujienų portale „Delfi“ užfiksuota 19 informacijų, susijusių su rajono savivaldybe, „Lietuvos
ryto“ interneto svetainėje lrytas.lt – 15, „Lietuvos žinių“ lzinios.lt - 9.
PAVELDOSAUGA
Kultūros paveldo vertybės Alytaus rajone prižiūrimos bei tvarkomos iš Alytaus rajono savivaldybės
administracijos paminklosaugos bei religinių bendruomenių rėmimo programai skirtų lėšų.
Skirta lėšų
Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčiai:
30000 Lt interjero restauravimo darbams,
20740 Lt bažnyčios statinių komplekso kapinių tvoros tvarkymo darbams,
4780 Lt remonto ir šventoriaus sutvarkymo techninio projekto bendrajai ir specialiaja
(paveldosauginei) ekspertizei.
Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčiai:
30000 Lt altoriaus ir sakyklos renovacijai.
Eičiūnų koplyčiai:
20000 Lt vargonams.
Raižių mečetei:
5800 Lt langų pakeitimui.
Kryžiams restauruoti:
4000 Lt Punios seniūnijoje apie 1950 m. pastatytam Valiūnų kaimo kryžiui.
6150 Lt Nemunaičio miestelio kryžiui.
Sutvarkytas Butrimonių seniūnijoje esantis Gerulių piliakalnis:
už 6000 Lt įrengti nauji mediniai laiptai, sutvarkytos piliakalnio prieigos.
Sutvarkyta Rumbonių piliakalnio aplinka, iškirsta dalis krūmų. Darbus atliko viešųjų darbų
darbuotojai.
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2011 m. minint dailininko Antano Žmuidzinavičiaus 135-ąsias gimimo metines Balkūnų kaime,
Miroslavo seniūnijoje, esančiame dailininko tėviškės muziejuje restauruoti baldai (stalai, skrynia,
suolas, spinta, lova), restauracijai skirta 5000 Lt.
Rajone paminėtos Europos paveldo dienos. Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčioje vykusio renginio ,,Paslėpti lobiai. Sienų tapyba“ metu pristatyta sieninė tapyba Alytaus
rajono ir Lietuvos bažnyčiose, vyko kamerinės muzikos ansamblio „Reversio“ sakralinės muzikos
koncertas. Renginiui skirta 1600 Lt.
TERITORIJOS PLANAVIMAS
Vadovaujantis 2010 m. Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu pradėta Alytaus
rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tikslinimo procedūra. Vadovaujantis tuo pačiu
tarybos sprendimu pradėta rengti 18 Alytaus miesto priemiestinių teritorijų specialiųjų planų.
Parengti ir priimti sprendimai dėl detaliųjų planų rengimo pagal 171 pateiktą prašymą, taip pat
patvirtinti 55 detalieji ir specialieji planai.
Priimtas sprendimas dėl Alytaus rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos
sudarymo, jos nuostatų ir darbo reglamento tvirtinimo.
UAB „Sweco Lietuva“ pradėjo rengti 400 kV elektros perdavimo oro linijos Alytaus
transformatorių pastotė-Lenkijos Respublikos siena specialųjį planą. Išduotos planavimo sąlygos
nacionalinio, regiono, rajono lygmens bendrojo ir specialiojo planavimo dokumentams rengti,
išnagrinėti sanitarinės apsaugos zonos poveikio aplinkai vertinimo dokumentai.
Parengtas ir patvirtintas Daugų miesto teritorijos bendrasis planas.
2011 m. buvo rengiami tarybos sprendimai dėl gatvių pavadinimų suteikimo savivaldybės
teritorijoje. Įregistruota 621 gatvė, suteikti 6692 adresai savivaldybės teritorijoje esantiems adresų
objektams.

ŽEMĖS ŪKIS
Alytaus rajone per 2011 metus buvo įregistruoti 169, likviduoti 35, atnaujinti 262
ūkininko ūkiai. Vidutinis ūkio dydis 7,69 ha žemės plotas. Iš viso rajone Ūkininkų ūkių registre
įregistruoti 3263 ūkininkų ūkiai, kurie valdo 25082,45 žemės plotą.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre 2011 metais įregistruota/atnaujinta
5949 žemės ūkio valdos. Iš viso Alytaus rajone įregistruoti 10425 žemės ūkio subjektai. 2010 m.
buvo įregistruoti 13041. Šiam mažėjimui įtakos turėjo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo
verslo registro nuostatų (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 17 d. nutarimo Nr. 230
redakcija) 31 punktas, kuris nustato, kad valdoms, kurių duomenys neatnaujinti per paskutinius 3
metus, inicijuojamas išregistravimas.
Išmokos už žemės ūkio naudmenas ir pasėlius
Alytaus rajono žemdirbiams 2011 m. išmokėta per 32 mln. Lt išmokų.
Buvo pateiktos 6273 paraiškos tiesioginėms išmokoms už 58709 ha žemės ūkio naudmenų ir
pasėlių plotus, (2010 m. buvo pateiktos 6432 paraiškos už 57797 ha). Paraiškų skaičius mažėja,
kadangi vykstant struktūriniams pokyčiams kaime stambėja ūkiai.
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Paraiškų ir įbraižytų laukų skaičius pagal seniūnijas 2011 metais
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Padaugėjo žemdirbių, dalyvaujančių aplinką tausojančiose Kaimo plėtros 2007-2013 metų
programose.
 Pagal priemonės ,,Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programas pateiktos 279 paraiškos,
deklaruotas 3228 ha plotas (2010 m. buvo pateiktos 236 paraiškos). Iš jų pateikta 50
paraiškų pagal ekologinio ūkininkavimo programą, deklaruotas 1717 ha plotas.
 Pagal programos priemones ,,Natūra 2000“ 45 žemdirbiai deklaravo 545 ha plotą (2010 m.
pateiktos 34 paraiškos).
 Pagal priemonę ,,Išmokos ūkininkaujantiems vietovėse su kliūtimis“ 1221 pareiškėjas
deklaravo 9274 ha plotą (2010 m. 1189 pareiškėjų deklaravo 8900 ha plotą).

Pareiškėjai dalyvavo programose ,,Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas
mišku“, ,,Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės
apželdinimas mišku“, ,,Miškų aplinkosaugos išmokos“. Pagal šias priemones deklaruotas
165,2 ha plotas.
Už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus Alytaus rajono žemdirbiams priskaičiuota:
• apie 22,5 mln. Lt tiesioginių išmokų (2010 m. – 20,5 mln. Lt),
• sumažėjus išmokoms ūkininkaujantiems vietovėse su kliūtimis, pareiškėjams
bus išmokėta 1,2 mln. Lt (2010 m. – 1,8 mln. Lt),
• dalyvaujantiems agrarinės aplinkosaugos priemonėse – 2,1 mln. Lt (2010 m. 1,6 mln. Lt),
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•

dalyvaujantiems ,,Natūra 2000“ programos priemonėse – 66 tūkst. Lt (2010 m.
- 47 tūkst. Lt).

Išmokos už gyvulius






2011 metais papildomas nacionalines tiesiogines išmokas gaus:
už paskerstus bulius 596 gyvulių laikytojams bus išmokėta 602 730 Lt;
už ėriavedes 21 ėriavedžių laikytojui priskaičiuota ir išmokėta 24 040 Lt;
skerdimo išmoką 3267 galvijų augintojams priskaičiuota ir išmokėta 164 349 Lt;
už karves žindenes 1049 augintojams bus išmokėta 873 200 Lt.

2011 metais pradėta mokėti nauja išmoka už mėsinius galvijus ir mėsines avis. Alytaus
rajono gyvulių augintojams papildomai

už mėsinius gyvulius 1162 galvijų augintojams priskaičiuota 1 604 563 Lt;

už mėsines avis 159 avių augintojams priskaičiuota 110 172 Lt.
Parama bičių laikytojams
Iš Specialiosios kaimo rėmimo programos lėšų bičių laikytojams buvo teikiama parama
kompensuojant dalį išlaidų už papildomą bičių maitinimą:

kreipėsi 130 pareiškėjų, išmokėta 36 421 Lt.
Parama dėl dalies įmokų susigrąžinimo
2011 m. paramos dėl dalies įmokų susigrąžinimo iš valstybės skiriamų lėšų kreipėsi 9
pareiškėjai:

draudimo įmokos kompensuotos 3 ūkininkams;

kreditų palūkanos kompensuotos 6 ūkininkams;

bendra gauta paramos suma 4,8 tūkst. Lt.
Besikreipiančių paramos lyginant su 2010 m. sumažėjo. Tą įtakojo pasikeitę paramos
kompensavimo taisyklės, kai draudimo įmokos kompensuojamos apdraudus gyvūnus nuo ligų,
pasėlius - nuo gamtinių stichinių nelaimių.
Pieno gamybos kvotos
2011-2012 kvotos metais pieno gamybos kvotas turėjo 2128 pieno gamintojai.
Pieno gamybos kvota sudarė 34068 tonas.
lyginant su 2010 m. pieno gamintojų skaičius sumažėjo 176 vnt.,
tačiau pieno kvotos kiekis padidėjo 1273 t.
2011 metais pieno gamintojų sumažėjimo rodiklį lėmė ūkių stambėjimas.
2011 metais 36 pieno gamintojai kreipėsi dėl pieno kvotos rūšies pakeitimo. Pieno gamybos
kvotai perduoti/perimti paraiškas pateikė 33 pieno gamintojai. Su įvairiais prašymais kreipėsi 126
pieno gamintojai. Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metines deklaracijas pateikė
289 pieno gamintojai.
Prekyba pieno kvotomis vyksta 2 kartus per metus. 2011 m. Alytaus rajone gamintojai
nepateikė prašymų dalyvauti aukcione.
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Papildomos tiesioginės išmokos už kvotinį pieną
Siekiant kompensuoti dalį pieno gamybos išlaidų ir palaikyti pieno gamintojų pajamas
mokamos papildomos tiesioginės išmokos už kvotinį pieną. Pieno gamintojams išmokos už 2011
metus mokamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų neviršijant 95,9 mln. Lt. Išmokos
dydis – 70 Lt už atskaitos laikotarpio (2006-2007 kvotos metais rinkai patiekto pieno kiekį) pieno
kiekio toną.
2011 metais 2528 pieno gamintojams priskaičiuota 2 238 tūkst. Lt.

2010 m. 2622 pieno gamintojams išmokėta 2 880 tūkst. Lt.
Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registras


2011 metais atliktos 749 žemės ūkio technikos įregistravimo, išregistravimo ir duomenų
keitimo operacijos.

Alytaus rajono traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre įregistruota
7169 priemonės.

Atliktos 2185 techninės apžiūros (2010 m. atliktos 1138 apžiūros).
Su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija vykdomas projektas „Kaimo vietovių darbo
jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas skatinimas Lietuvoje“ Punios, Daugų,
Miroslavo, Raitininkų ir Pivašiūnų seniūnijose.
Melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymas
Alytaus rajone valstybei priklausantys melioracijos statiniai įrengti 42,64 tūkst. ha žemės
plote. Šiame plote yra 1533,5 km drenažo tinklo, 903,2 km magistralinių griovių, 1008 pralaidos,
15 tiltų ir 2 tvenkiniai, užimantys 84,5 ha plotą. Bendra melioracijos statinių vertė sudaro 112,6
mln. litų, valstybei nuosavybės teise priklausančių statinių balansinė vertė 76,4 mln. Lt.
Valstybei priklausančių melioracijos statinių priežiūros, remonto ir rekonstrukcijos darbams
iš valstybės biudžeto 2011 metais skirta 343,5 tūkst. litų. Už šias lėšas pagal Alytaus rajono
savivaldybės tarybos patvirtintą sąrašą atlikta:

Raitininkų seniūnijose įvykdytas melioracijos griovių rekonstrukcijos projektas,
rekonstruota 2,7 km griovių,

Alytaus seniūnijose įvykdytas melioracijos griovių rekonstrukcijos projekto I vykdymo
etapas, rekonstruota 2,22 km griovių,

Punios ir Miroslavo seniūnijose atlikti ES lėšomis renovuotų melioracijos griovių priežiūros
darbai, nušienauta 40,7 km griovių šlaitų,

Punios seniūnijoje atlikti avariniai drenažo remonto darbai.
Valstybės biudžeto lėšos melioracijai nuo 2010 m. smarkiai sumažintos. Lyginant su 2009
m. lėšos sumažėjo 36 proc. Skiriamų lėšų nepakanka išsaugoti esamą melioracijos sistemų būklę,
todėl melioracijos statinių būklė blogėja ir bendras valstybei priklausančių melioracijos statinių
nusidėvėjimas šiuo metu siekia 60,4 proc.
Siekiant pagerinti bendro naudojimo melioracijos statinių techninę būklę, 2011 m. buvo
vykdomi ir rengiami projektai, finansuojami ES lėšomis. Pagal Kaimo plėtros 2007-2013 m.
programos priemonės ,,Žemės ir miškų ūkio veikla ir jos infrastruktūra“ veiklos sritį ,,Žemės ūkio
vandentvarka“ įvykdyta:
o Alytaus rajono Peršėkės upelio baseino žemupio dalies melioracijos statinių
rekonstrukcijos objektas, kurio vertė - 1,391 mln. Lt. 10 proc. projekto vertės
finansavo rajono savivaldybė 139 016 Lt ir 90 proc. lėšų gauta iš ES fondų. Už šias
lėšas rekonstruota 3,5 km drenažo rinktuvų, 2,3 km magistralinių griovių ir
Krokialaukio tvenkinio hidrotechnikos statinys;
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o melioracijos sistemų naudotojų asociacija ,,Peršėkė“, savivaldybei dalyvaujant kaip
partneriui, įgyvendino 1,139 mln. Lt vertės Alytaus rajono Verebiejų kadastrinės
vietovės dalies melioracijos statinių rekonstrukcijos projektą. Už šias lėšas
rekonstruota 12,7 km sausinimo tinklo ir 0,5 km griovių.
2011 m. ES paramą melioracijos statinių rekonstrukcijos projektams įgyvendinti
savivaldybei dalyvaujant kaip partneriui gavo:

melioracijos sistemų naudotojų asociacija ,,Daugų drenažas“ projektui ,,Dalies melioracijos
statinių rekonstrukcija Daugų seniūnijoje“, skirta paramos suma 708,5 tūkst. Lt.

melioracijos sistemų naudotojų asociacija ,,Nendrinė“ projektui ,,Alytaus rajono Simno
seniūnijos dalies melioracijos statinių rekonstrukcija, skirta paramos suma 1035,8 tūkst.
Lt.

Alytaus rajono Alovės ir Daugų seniūnijų melioracijos statinių naudotojų asociacija
projektui ,,Alytaus rajono Alovės ir Daugų seniūnijų melioracijos statinių naudotojų
asociacijos narių žemių melioracijos sistemų rekonstrukcija“, skirta paramos suma 1035,8
tūkst. Lt.
Per 2011 metus parengta ir išduota:

38 techninės sąlygos melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektuoti,

88 planavimo sąlygos specialiojo planavimo dokumentams rengti,

69 žemės sklypų melioracijos statinių techniniai dokumentai.
2011 m. Žemės ūkio skyriaus statistiniai duomenys
Eil. Nr.
Pavadinimas
1.
Įregistruota ūkininkų ūkių
2.
Ūkio dydis
3.
Pateiktos paraiškos tiesioginėms išmokoms
4.
Pateiktos paraiškos pagal Kaimo plėtros 2007-2013
metų programos priemones:
• priemonė ,,Agrarinės aplinkosaugos
išmokos“
• priemonė ,,Natūra 2000“
• priemonė ,,Išmokos ūkininkaujantiems
vietovėse su kliūtimis“
5.
Tiesioginės išmokos priskaičiuotos už:
• naudmenų ir pasėlių plotus
• ūkininkaujantiems vietovėse su kliūtimis
• agrarinės aplinkosaugos išmokos
• ,,Natūra 2000“ išmokos

6.

7.

Statistika
3263 vnt.
7,69 ha
6273 (deklaruota 58 709 ha)
279 (deklaruota 3328 ha)
45 (545 ha)
1221 (9274 ha)
22,5 mln. Lt
1,2 mln. Lt
2,1 mln. Lt
66 tūkst. Lt

Papildomas nacionalines tiesiogines išmokas ūkininkai
gavo:
1049 augintojai (873 200 Lt)
• už karves žindenes
3267 augintojai (164 349 Lt)
• skerdimo išmoką
596 augintojai (602 730 Lt)
• už bulius
21 augintojas (24 040 Lt)
• už ėriavedes
2528 gamintojai (2 238 000
• už kvotinį pieną
Lt)
Parama bičių laikytojams
130 pareiškėjų
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8.
9.
10.

• Išmokėta
Parama ekologinei žuvininkystei
Pieno gamybos kvotas turėjo
Alytaus rajono ž. ū. registre technikos įregistruota
Atlikta techninių apžiūrų
Melioracija:
•
iš valstybės biudžeto melioracijos
statinių priežiūrai skirta

36 421 Lt
1 pareiškėjas (75 534 Lt)
2128 pieno gamintojai
7169 priemonės
2185 vnt.

343,5 tūkst. Lt

RAJONO BENDRUOMENĖS
Alytaus rajone yra įregistruotos 49 kaimo bendruomenės, 2011 metais susikūrė ir
buvo įregistruota asociacija „Alytupio vingio kaimo bendruomenė“ ir asociacija „Perkūnkalnis“.
Bendradarbiaujant su Alytaus rajono vietos veiklos grupe (VVG) bei įgyvendinant
Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategiją po pirmojo šaukimo šiuo metu įgyvendinami 12
projektų, iš kurių 50 proc. – vietos projektų pareiškėjai kaimo bendruomenės, 41 proc. paraiškų
gauta iš savivaldybės, 8,3 proc. sudaro viešųjų įstaigų paraiškos. Įgyvendinami projektai yra skirti
patalpų remontui ir rekonstrukcijai, vandentiekio ir nuotekų sistemų, sporto ir vaikų aikštelėms
įrengti, viešųjų erdvių sutvarkymui, bendruomenės narių mokymams, verslo plėtrai kaime.
Paskelbus antrąjį šaukimą Alytaus rajono savivaldybės administracija – vietos
projektų pareiškėjas pateikė penkių vietos projektų paraiškas. Numatoma įkurti tris amatų kiemelius
(Dauguose, Alovėje ir Vaisodžiuose), atlikti Butrimonių kultūros namų remontą (II etapas), sukurti
Junčionių bendruomenės centrą, kuriame bendruomenė turėtų tinkamas sąlygas socialinei
saviraiškai didinti. Visi projektai bus įgyvendinami su partneriais: Daugų miesto bendruomene VO
„Daugų kraštas“, Alovės bendruomene VO „Susiedai“, Vaisodžių kaimo bendruomene, VO
Butrimonių bendruomene „Šviesa“ ir Junčionių kaimo bendruomene.
 Projekto „Butrimonių kultūros namų remontas ir pritaikymas bendruomenės
poreikiams, II etapas“ tikslas - viešųjų paslaugų teikimo užtikrinimas Butrimonių gyventojams
sutvarkant pagrindinį kaimo pastatą ir jį pritaikant bendruomenės poreikiams. Prašoma paramos
suma – 233 922 Lt. Savivaldybės įnašas natūra (nekilnojamuoju turtu) – 25 000 Lt.
 Vietos projektų „Vaisodžių amatų kiemelio įkūrimas ir pritaikymas bendruomenės
poreikiams“, „Daugų amatų kiemelio įkūrimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ ir „Alovės
amatų kiemelio įkūrimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ bendras tikslas - išsaugoti
tradicinių amatų tradicijas įkuriant ir plėtojant Vaisodžių, Daugų ir Alovės amatų kiemelius bei juos
pritaikant bendruomenės poreikiams. Vaisodžių amatų kiemelio prašoma paramos suma – 193 360
Lt, savivaldybės įnašas natūra (nekilnojamuoju turtu) – 22 000 Lt. Daugų amatų kiemelio prašoma
paramos suma – 168 312 Lt, savivaldybės įnašas natūra (nekilnojamuoju turtu) – 20 000 Lt. Alovės
amatų kiemelio prašoma paramos suma – 211 142 Lt, savivaldybės įnašas natūra (nekilnojamuoju
turtu) – 20 000 Lt.
 Projekto „Junčionių kaimo bendruomenės iniciatyvos socialinei saviraiškai didinti“
tikslas - užtikrinti Junčionių gyventojams viešųjų paslaugų teikimą sutvarkant pagrindinį kaimo
pastatą ir įkuriant jame bendruomenės traukos centrą. Prašoma paramos suma – 216 824 Lt.
Savivaldybės įnašas natūra (nekilnojamuoju turtu) – 16 500 Lt. Bendruomenė prisidės savanorišku
darbu, kuris sudaro 8 500 Lt.
Kartu su Pivašiūnų bendruomene „Pivašiūniškiai“ pradėtas įgyvendinti projektas
„Pivašiūnų amatų centro steigimas bei pritaikymas bendruomenės poreikiams“, skirtas įkurti
tradicinių amatų centrą pritaikant jį bendruomenės poreikiams. Amatų centre bus sukurta galimybė
gaminti tradicinius kulinarijos ir gėrimų produktus, užsiimti medžio drožimu, vytelių pynimu,
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audimu, siuvimu, siuvinėjimu, vėlimu ir panašiais amatais, taip pat veiks prekybos salė. Skirta ES
parama – 621 tūkst. 504 Lt, iš rajono savivaldybės biudžeto planuojama skirti 70 tūkst. 963 Lt.
Alytaus rajono savivaldybės taryba 2011 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. K-277
pritarė 5 bendruomenių projektams ir nustatė, kad Alytaus rajono savivaldybės administracija
projektuose dalyvaus partnerio teisėmis. Alytaus rajono vietos veiklos grupei bus pateikti šie
projektai:
 Ąžuolinių kaimo bendruomenės vietos projektas „Ąžuolinių kaimo bendruomenės
patalpų remontas ir sutvarkymas, pritaikant visuomenės poreikiams“, kurio tikslas – atnaujinti
bendruomenei skirtas patalpas, sudarant patrauklias sąlygas bendruomenės reikmėms. Preliminari
projekto vertė 50 000 Lt. Savivaldybė prisidės 10 proc. projekto vertės įnašu natūra
(nekilnojamuoju turtu), t. y. apie 5000 Lt;
 Punios kaimo VO „Punios ainiai“ siekia įgyvendinti projektą „Universalios sporto
aikštės Punios kaime įrengimas – renovavimas“, kurio tikslas - gerinti Punios kaimo gyventojų
laisvalaikio praleidimo sąlygas, sutvarkant sporto aikštę. Preliminari projekto vertė 150 000 Lt.
Savivaldybė prisidės 10 proc. – įnašu natūra, žemės sklypu - nekilnojamojo turto vertė apie 15 000
Lt;
 asociacija „Makniūnų sodžiaus bendruomenė“ rengia projektą „Aplinkos darbui ir
poilsiui gerinimas“, kurio tikslas - sukurti jaukią aplinką darbui ir poilsiui. Bendruomenė projektu
numato atnaujinti bendruomenei skirtas patalpas, sudarant patrauklias sąlygas bendruomenės
reikmėms. Preliminari projekto vertė 70 000 Lt. Savivaldybės indėlį - įnašą natūra sudarys
nekilnojamojo turto vertė t. y. apie 7 000 Lt;
 asociacija Eičiūnų bendruomenė teiks projektą „Eičiūnų mokyklos patalpų remontas ir
pritaikymas bendruomenės poreikiams“, kurios tikslas yra pagerinti Eičiūnų bendruomenei skirtą
infrastruktūrą, sutvarkant Eičiūnų mokyklos pastatą. Preliminari projekto vertė 110 000 Lt.
Savivaldybė prisidės įnašu natūra, t. y. nekilnojamuoju turtu, pastato vertė apie 11 000 Lt;
 Ryliškių kaimo bendruomenė siekia įgyvendinti projektą „Jaukūs Ryliškių
bendruomenės namai – gyvybingumo centras“, kurio tikslas - rūpintis kaimo bendruomenės žmonių
gerove, siekti tikslo ir vienyti juos bendriems tikslams, taip pat skatinti bendruomeniškumą,
iniciatyvą, skatinti aktyviai dalyvauti projektinėje veikloje. Preliminari projekto vertė 100 000 Lt,
savivaldybė prisidės įnašu natūra (nekilnojamasis turtas) apie 10 000 Lt.
Įgyvendinant Alytaus rajono savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo bendruomenių
rėmimo programą, kuri patvirtina Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2011-05-26 sprendimu Nr.
K-41, buvo skirta 6 765,75 Lt parama. Parama buvo skirta naujų bendruomenių (Alytupio Vingio ir
asociacijos „Perkūnkalnis“, „Nendrinė“) registravimo išlaidoms padengti, parengtiems
investiciniams (infrastruktūros gerinimo) projektams bendrajam finansavimui (Alytaus rajono
melioracijos sistemų naudotojų asociacijų „Daugų drenažas“ ir „Nendrinė“), mokymams,
susijusiems su žemės ūkio veikla, kuriuos ruošiasi parengti Junčionių kaimo bendruomenė.
TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS
2011 metais įgyvendintas projektas „Periferijos regionų vystymo modelio
sukūrimas remiantis Alytaus rajono (Lietuva) ir Ozurgeti (Gruzija) savivaldybių
bendradarbiavimo patirtimi“, kurį finansavo Užsienio reikalų ministerija, skirdama 19 515,79 Lt.
Partnerystė tarp Alytaus rajono ir Ozurgeti savivaldybių užsimezgė 2010 metais įgyvendinant
Norvegijos vietos ir regionų valdžių ir darbdavių asociacijos (KS) vystomojo bendradarbiavimo
projektą „Savivaldybės plėtros planavimas Gurija regionui Gruzijoje“, kurio metu buvo aptarti
pirmieji bendradarbiavimo planai su Gurija regiono Ozurgeti savivaldybe (Gruzija). Šiuo
projektu buvo siekiama paskatinti bendradarbiavimą su Ozurgeti savivaldybe perduodant turimą
Alytaus rajono savivaldybės patirtį regionų vystyme. 2011 m. rugsėjo mėnesį pasirašyta
bendradarbiavimo sutartis tarp Alytaus rajono savivaldybės ir Ozurgeti savivaldybės (Gruzijos
Respublika).
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Glaudūs ryšiai savivaldybę sieja su Lenkijos Respublikos Punsko valsčiumi, Pišo,
Pišo rajono, Olecko, Orzyšo, Monki, Ostrolenkos, Krasnapolio, Plaskos, Zbojna, Novogrodo
savivaldybėmis, Baltarusijos Voronovo miestu ir Gardino rajonu, Ukrainos Irpino savivaldybe,
Kosovo Respublikos Štime (Shtime) savivaldybe, Italijos Migiano savivaldybe.
2011 m. savivaldybėje apsilankė partneriai:

Lenkijos Respublikos savivaldybių: Punsko, Pišo, Pišo rajono,
Krasnapolio, Plaskos, Zbojna, Novogrodo, Orzyšo, Olecko, Monki;

Štime savivaldybės (Kosovo Respublika),

Gruzijos Respublikos Ozurgeti regiono savivaldybių.
2011 m. oficialios rajono savivaldybės delegacijos lankėsi Punsko, Pišo, Pišo
rajono, Olecko, Orzyšo, Monki, Krasnapolio, Plaskos, Zbojna, Novogrodo, Sokolka (Lenkijos
Respublika) savivaldybėse, Voronovo mieste, Gardino rajone (Baltarusija), Černiachovskio
mieste (Kaliningrado sritis, Rusijos Federacija), Rezeknėje (Latvijos Respublika).
Bendradarbiaujant įgyjama gerosios patirties, vykdomi rajono visuomenei svarbūs projektai:
gerinama turizmo aplinka, atnaujinami sporto aikštynai, vykdomi jaunimo, mokyklų, kultūros
centrų projektai.
2011 m. kartu su Voronovo vykdomuoju komitetu, Baltarusija, pateiktas Europos
kaimynystės ir partnerystės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną
programai projektas, skirtas bendrų kultūrinių renginių įgyvendinimui. Bendradarbiaujant su
Euroregiono „Nemunas“, Pišo rajono savivaldybe pateikti projektai Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos
federacijos programai, skirti bendradarbiavimui kultūros ir aplinkosaugos srityse.
Pradėtas įgyvendinti projektas „Bendruomeninių socialinių paslaugų organizavimas
užtikrinant orią senatvę“, skirtas pasikeisti pagyvenusių žmonių priežiūros, remiantis Lietuvos
vietos valdžios institucijų ir nevalstybinių organizacijų bendradarbiavimo praktika, patirtimi,
parengti metodines rekomendacijas pagal atliktas apklausas. Projekto vertė - 827,784 Lt, jį
finansuoja Europos Sąjungos išorės pagalbos fondas EuropeAid. Trejus metus truksiančiame
projekte dalyvauja Baltarusijos Respublikos Voronovo, Gardino Breslaujos vykdomieji komitetai,
Alytus rajono, Druskininkų, Ignalinos rajono savivaldybės, Olandijos viešoji įstaiga Stichting
Yanos Public Health, asocijuoti partneriai iš Serbijos, Bosnijos ir Hercegovinos socialinės
priežiūros institucijų.
TURIZMAS
Pagal 2010 m. birželio 3 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. K-188 patvirtintą
tvarką buvo išduoti 3 kaimo turizmo pažymėjimai. Siekiant paskatinti turizmo paslaugų plėtrą buvo
parengta kelio ženklų išdėstymo schemų techninė dokumentacija. Ženklinimo darbams parengtas ir
pateiktas konkursui Europos kaimynystės ir partnerystės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos
bendradarbiavimo per sieną programai projektas.
Viešajai įstaiga Alytaus turizmo informacijos centras (TIC) 2011 m. programai
vykdyti iš Alytaus rajono savivaldybės biudžeto skirta 47 tūkst. Lt.
2011 m. į Alytaus TIC kreipėsi 6790 interesantų (2010 m. - 6015 interesantų, 2009 m.
- 5596 interesantai). Iš jų 5257 Lietuvos gyventojai (2010 m. – 4623, 2009 m. – 4375), 1533 –
užsienio valstybių (2010 m. – 1392, 2009 m. – 1214). Turistai lankėsi iš Lenkijos, Prancūzijos,
Vokietijos, Suomijos, Makedonijos, Olandijos, JAV ir kitų šalių. Informacija buvo teikiama
telefonu (497 skambučiai) ir el. paštu (168).
Turizmo informacijos centras išleido leidinius „Alytaus karštas“ lietuvių, lenkų ir rusų
kalbomis 5 000 vnt. tiražu ir „200 km abipus Nemuno“ anglų, lenkų ir rusų kalbomis 3 000 vnt.
tiražu, Alytaus rajono turistinį žemėlapį lietuvių ir anglų kalbomis 2 000 vnt. tiražu.
Alytaus rajonas pristatytas Madride (Ispanija) vykusioje vienoje didžiausių
tarptautinių Europos turizmo parodų „Fitur 2011“. Kaip ir pernai Alytaus rajonas garsintas
tarptautinėje specializuotoje turizmo sporto ir laisvalaikio parodoje „Vivattur’ 2011“, tradicinėje
turizmo parodoje Palenkės vaivadijos centre, Balstogėje. Alytaus TIC atstovė dalyvavo Minske
(Baltarusija) vykusioje Valstybinio turizmo departamento organizuotoje verslo misijoje „Poilsis
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Lietuvoje vasarą“, turizmo galimybės Alytaus krašte taip pat buvo pristatytos turizmo verslo
misijoje „Buy Lithuania Buy Baltics‘2011“. Gardino mieste (Baltarusija) vykusioje parodojemugėje „Euroregionas Nemunas 2011“ Alytaus TIC kartu su Marijampolės ir Lazdijų TIC atstovais
pristatė turizmo galimybes, įdomiausius objektus. „Expo Sejny‘2011“ Seinuose vykusioje
tarptautinėje pasienio turizmo parodoje kartu su Alytaus krašto kaimo turizmo sodybų savininkais
buvo pristatytos aktyvaus poilsio galimybės Alytaus karšte. Taip pat dalyvauta Alytuje vykusioje
kasmetinėje mugėje „Dzūkų turtai“.

___________________________
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