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SĄLYGŲ VERSLO PLĖTRAI SUDARYMO, PATRAUKLIOS INVESTICIJOMS
APLINKOS FORMAVIMO IR TURIZMO VYSTYMO
PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai
Asignavimų valdytojas (ai), kodas

Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, 188718528

2014 metai

Vykdytojas (-ai)

Ekonomikos skyrius
Ryšių su užsieniu ir investicijų skyrius
Komunalinio ūkio skyrius

Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (52)
Buhalterinės apskaitos skyrius
Alytaus turizmo informacijos centras, VšĮ
Programos pavadinimas SĄLYGŲ VERSLO PLĖTRAI SUDARYMAS,
PATRAUKLIOS INVESTICIJOMS APLINKOS
FORMAVIMAS IR TURIZMO VYSTYMAS
Programos parengimo
argumentai

Kodas

05

Realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (Žin.,
2008, Nr. 113-4290) nustatytosios savarankiškosios savivaldybės
funkcijos – infrastruktūros, socialinės ir ekonominės raidos planavimas,
turizmo, smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programų rengimas ir
sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas.
Programoje išdėstytos sąlygos ir galimybės, užtikrinančios, kad rajone
būtų kuriama rajono bendruomenei, verslui ir investicijoms palanki
aplinka.

Kodas
01
Ekonomikos, verslo ir darnaus kaimo plėtra
02
Veiklios visuomenės ugdymo, sveikatos ir socialinio
vystymo
03
Visuomenės poreikius atitinkančios pažangios
savivaldos vystymo
Šia programa
02
SUDARYTI PALANKIĄ APLINKĄ
įgyvendinamas
INVESTICIJŲ PRITRAUKIMUI IR VERSLO
savivaldybės strateginis
PLĖTRAI, TURIZMO VYSTYMUI, RAJONO
tikslas:
INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ IR BŪSTO
PRIEŽIŪRAI, UŽIMTUMO DIDINIMUI
Programos tikslas
01
Didinti gyventojų užimtumą vietos darbo rinkoje, Kodas
organizuojant viešuosius darbus
Tikslo įgyvendinimo aprašymas: siekiant sušvelninti socialinę įtampą ir nedarbo pasekmes, sudaryti
Alytaus rajono bedarbiams sąlygas laikinai sugrįžti į darbo rinką. Vyriausybės ar jos įgaliotos
institucijos patvirtintame Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos
apraše nustatytomis sąlygomis ir tvarka atlikti rajono įmonėse, įstaigose, organizacijose laikino
pobūdžio darbus, kurie teiktų socialinę naudą vietos bendruomenei.

Ilgalaikis prioritetas
(pagal Alytaus rajono
savivaldybės strateginį
plėtros planą)

Viešieji darbai organizuojami tik laikino pobūdžio visuomenei naudingiems darbams Alytaus

rajone atlikti. Jie turi padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą,
teikti socialinę naudą vietos bendruomenei. Viešuosius darbus organizuoja Alytaus rajono
savivaldybės administracija kartu su Alytaus teritorine darbo birža ir darbdaviais.
01 uždavinys . Sudaryti galimybę laikinai įsidarbinti asmenims negalintiems konkuruoti darbo
rinkoje.
Šiam uždaviniui įgyvendinti organizuojami viešieji darbai pagal Alytaus rajono savivaldybės tarybos
patvirtintą viešųjų darbų sąrašą :
1. Rajono miestų, miestelių ir gyvenviečių gatvių, kelių, pakelių, žaliųjų plotų bei
visuomeninių teritorijų tvarkymo, apželdinimo ir želdinių priežiūros laikino pobūdžio darbai.
2. Socialinės bei visuomeninės paskirties objektų rekonstrukcijos, smulkaus remonto bei
aplinkos tvarkymo darbai.
3. Istorijos ir kultūros paveldo, muziejų, kapinių, parkų, kitų saugomų bei turinčių išliekamąją
vertę objektų tvarkymo darbai.
4. Upių, ežerų ir kitų vandens telkinių, paplūdimių valymo, pakrančių tvarkymo ir priežiūros
darbai.
5. Pagalbiniai patalpų ir aplinkos tvarkymo darbai socialinės bei visuomeninės paskirties
įmonėse, įstaigose ir organizacijose.
6. Sporto ir turizmo objektų tvarkymo pagalbiniai darbai.
7. Archyvinių dokumentų tvarkymo pagalbiniai laikino pobūdžio darbai.
Lėšų poreikis viešiesiems darbams apskaičiuojams, taikant minimalų valandinį atlygį už kiekvieną
darbo valandą. Organizacijos, įmonės ir įstaigos , norinčios organizuoti viešuosius darbus, pateikia
paraiškas , kuriose nurodo, kokius darbus ir kokiu laikotarpiu norėtų organizuoti , kiek įdarbintų
bedarbių, lėšų poreikį.
Rezultato kriterijai:
Įdarbinamų asmenų skaičius,vnt. – 2014 m. planuojama įdarbinti 400 bedarbių.
Vidutinė numatoma vieno asmens viešųjų darbų trukmė -2 mėnesiai.
Programos tikslas

Remti smulkų ir vidutinį verslą bei skatinti jo Kodas
plėtrą
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Tikslo įgyvendinimo aprašymas: Įgyvendinant iškeltą tikslą, bus vykdomas 1 uždavinys:

01 uždavinys . Skatinti rajono gyventojų verslumą bei įmonių konkurencingumą, naujų darbo
vietų steigimą, senų darbo vietų išsaugojimą, naujų prekių ir paslaugų kūrimą, pažangių
technologijų diegimą, prisidedant prie Alytaus rajono ekonominio augimo bei klestėjimo.
Skatinti rajono gyventojų verslumą bei įmonių konkurencingumą, naujų darbo vietų steigimą, senų
darbo vietų išsaugojimą, naujų prekių ir paslaugų kūrimą, pažangių technologijų diegimą, prisidedant
prie Alytaus rajono ekonominio augimo bei klestėjimo.
Uždaviniui įgyvendinti būtinas naujų darbo vietų įkūrimas, dalyvavimas Lietuvoje ir užsienyje
vykstančiose parodose, mugėse, verslo misijose, dalyvavimas seminaruose, kvalifikacijos kėlimo
kursuose, naujų interneto svetainių kūrimas naujų įmonių steigimas.

Rezultato vertinimo kriterijai:

Paramą gavusių įmonių skaičius, vnt. -30
Programos tikslas

Skatinti atvykstamąjį ir vietinį turizmą, stiprinant Kodas
rajono turistinį patrauklumą bei didinant Alytaus
rajono konkurencingumą tiek tarptautinėse, tiek
vidinėse turizmo rinkose
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Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

Turizmo paslaugų ir išteklių pristatymo programa siekiama skatinti turizmą Alytaus regione,
siekti, kad kraštas būtų patraukliai pristatytas turistams iš Lietuvos ir užsienio valstybių, skatinant
turizmo verslo plėtrą ir pajamų, gaunamų iš turizmo, didėjimą, populiarinti turizmą vietinių
gyventojų tarpe, siekti, kad apie regioną būtų skleidžiama teisinga informacija.
Tikslui įgyvendinti vykdomas uždavinys:
01 uždavinys. Vykdyti turizmo informacijos teikimo paslaugas ir turizmo rinkodaros
priemones.
Rinkti, atnaujinti ir teikti atnaujintą informaciją apie turizmo produktus ir paslaugas Alytaus krašte,
teikti informaciją apie lankomus objektus ir vietoves, tvarkyti ir teikti turizmo paslaugų ir išteklių
duomenis Valstybinio turizmo departamento duomenų bazei; rengti, leisti ir platinti turistams
skirtus bendrus informacinius ir kartografinius leidinius apie Alytaus regioną, pastoviai atnaujinti
informaciją interneto svetainėje www.alytus-tourism.lt, dalyvauti tarptautinėse turizmo parodose.
Alytaus turizmo informacijos centras dalyvauja kaip partneris įgyvendinamame projekte „Dviračių
turizmo ir informacinės sistemos Lietuvos-Baltarusijos pasienio regione plėtra“ ir vykdo numatytas
veiklas. Projektas pagerins dviračiais keliaujančių turistų poilsio sąlygas Birštone, Ašmenoje ir
Gardine. Birštone ir Ašmenoje (Baltarusija) bus nutiesti nauji dviračių takai, įrengta 12 poilsio vietų.
Informacija apie lankytinas vietas bus pateikta pastačius 400 informacinių stendų, lentų ir ženklų
Lietuvoje ir Baltarusijoje. Mokiniams bus suorganizuoti mokymai apie saugų važiavimą dviračiais.
Projektas bus reklamuojamas spaudoje, televizijoje ir radijuje. Bus pagaminti ir
išdalyti 6000 žemėlapių dviratininkams ir 12000 informacinių gidų.
Rezultato vertinimo kriterijus:
Įgyvendintų rinkodaros priemonių skaičius, vnt-6.
Programos
tikslas

Organizuoti ir vykdyti priemones viešajai tvarkai, Kodas 04
visuomenės saugumui užtikrinti
Tikslo įgyvendinimo aprašymas: sukurti saugesnę aplinką,tinkamai užtikrinti viešają tvarką, eismo
saugumą, gyventojų ir jų turto saugumą, vykdyti veiksmingą nusikalstamų veikų ir kitų teisės
pažeidimų prevenciją Alytaus rajone. Tikslas gali būti pasiektas papildomai organizuojant nuolatinį
policijos pareigūnų patruliavimą viešosiose vietose, ypač naktį, masinių renginių, švenčių metu,
papildomus patikrinimus, akcijas, reidus. Taip pat būtina bendradarbiauti su bendruomenėmis,į
saugios aplinkos kūrimą įtraukti daugiau gyventojų. Siekti, kad visuomenė būtų suinteresuota
savisauga ir sudaryti nepalankias sąlygas nusikalstamumui didėti. Siekiant užkardyti teisės
pažeidimus, svarbu vykdyti papildomus prevencinius reidus, akcijas. Būtina užtikrinti tabako,
alkoholio kontrolės įstatymų ,Alytaus rajono savivaldybės tarybos priimtų sprendimų vykdymo
kontrolę ir teikti reikiamą paramą pagalbą nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims.
Siekiant šio tikslo bus įgyvendinami šie uždaviniai:
01 uždavinys. Visuomenės saugumo užtikrinimas, įgyvendinant visuomenės rėmimo programą.
Užtikrinant rajono gyventojų saugumą būtinos policijos paslaugos:

Patruliuojant Alytaus rajone pagal patvirtintas priemones, palaikyti viešąją tvarką masinių
renginių ir ekstremalių situacijų metu.Policijos paslaugų poreikis, užtikrinant viešąją tvarką,
kasmet vis didėja. Su prašymais užtikrinti viešają tvarką į Alytaus aps. VPK kreipiasi ne tik
įvairių masinių kultūros ir sporto renginių organizatoriai, bet ir mokyklų vadovai,
bendruomenės. Administracinių teisės pažeidimų išsiaiškinimas (ypač daromų neblaivių
asmenų) ir baudžiamumas, nesant galimybių išvengti atsakomybės, dažnai padeda užkirsti
kelią sunkesniems teisės pažeidimams. Siekiant gerinti saugumą viešose vietose, būtina ir
toliau organizuoti viešųjų, jaunimo susibūrimo, vietų patikrinimus. Saugios eismo aplinkos
užtikrinimas vienas svarbiausių policijos ir savivaldybės uždavinių.
Rengiant, tvirtinant ir įgyvendinant prevencines programas skirtas žmonių saugumui
užtikrinti. Palaikant gerus ryšius su kaimynais, visada galima tikėtis jų pagalbos. Saugi
kaimynystė – tai vietinės tvarkos ir saugumo palaikymas. Policija ir jos padėjėjai dirba kartu
su vietiniais gyventojais, kad spręstų kaimynijoje vyraujančias problemas. Alytaus aps. VPK
rengiamasi įrengti saugaus eismo klasę, kuriai patalpas skyrė Alytaus miesto savivaldybė.
Klasėje bus mokoma saugaus elgesio gatvėje. Ši saugiam eismui skirta prevencinė priemonė
padėtų gerinti vaikų saugaus eismo suvokimą, ugdyti savisaugos įpročius ir elgesio kultūrą
gatvėse ir keliuose.Klasė būtų skirta praktiniams saugaus eismo mokymams. Šiuo uždaviniu
bendruomenė bus taip pat informuojama apie galimus apsisaugojimo būdus nuo galimų
nusikalstamų veikų. Informacija bus platinama per bendruomenės pirmininkus, informacines
lentas, taip pat vietinėje žiniasklaidoje.
Rezultato kriterijai:
Išaiškintas administracinės teisės pažeidimų skaičius, vnt. – 850
Programos
tikslas

Efektyviai įgyvendinti projektus ir pasinaudoti ES
struktūrinių fondų ir kitų finansavimo priemonių finansine
parama

Kodas
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Tikslo įgyvendinimo aprašymas: Ryšių su užsieniu ir investicijų skyrius teikia paraiškas ir
įgyvendina projektus siekiant įsisavinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų finansavimo
priemonių paramos lėšas. Tam tikslui reikalingos lėšos parengti pirminę projektinę dokumentaciją:
investicinius projektus, galimybių studijas, techninius projektus, sąmatas ir kt, kuri bus reiklalinga
20014-2020 m. ES programavimo laikotarpiui.
Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai yra naudojami vykdant struktūrinę politiką, kurios
tikslas – finansinėmis priemonėmis mažinti ES valstybių ekonominio ir socialinio išsivystymo
skirtumus bei pagerinti atsilikusių regionų konkurencingumą. Finansinės priemonės taikomos
naudojantis struktūrinių fondų lėšomis, kurios yra skirstomos vadovaujantis programų finansavimo
nuostatomis.
Iš ES fondų finansuojami ekonomiškai ir socialiai naudingi, tačiau finansiškai negreit
atsiperkantys projektai, todėl svarbus ne tik administruojančių institucijų veiklos efektyvumas, bet
laiku ir tinkamai parengtų finansuotinų projektų skaičius. Žinotina, kad tokia parama yra teikiama ne
paskolų, o negrąžintinų subsidijų forma, kompensuojant faktines, patirtas išlaidas.
Siekiant šio tikslo bus įgyvendinami šie uždaviniai:
Daugelio Alytaus rajono savivaldybės viešųjų paslaugų įstaigų infrastruktūra reikalauja investicijų.
Per pastaruosius metus dalies viešųjų paslaugų įstaigų infrastruktūros būklė buvo ženkliai pagerinta,
tačiau vis dar yra viešųjų paslaugų (sveikatos, švietimo) įstaigų pastatų, statytų prieš kelias dešimtis
metų, nebeatitinkančių sanitarinės higienos normų. 2014 metais bus tęsiami jau pradėti projektai
pagal 2007-2013 m. ES programavimo laikotarpio finansavimą, numatoma ir naujų projektų
įgyvendinimas.

Alytaus rajono savivaldybės administracijos Ryšių su užsieniu ir investicijų skyrius parengtas
paraiškas ir projektus teiks įvairiems fondams. Pareiškėjai ir/arba partneriai dažniausiai privalo
prisidėti nuosavų lėšų dalimi prie projekto įgyvendinimo, todėl būtina numatyti lėšas projektų
bendrajam finansavimui.
Panaudojant valstybės biudžeto, valstybės investicijų programos, Europos Sąjungos fondų ir
Savivaldybės lėšas, šiems uždaviniams įgyvendinti numatyta nemažai priemonių (projektų). Daugelis
priemonių – tęstinės.
Įgyvendinant šį iškeltą tikslą, numatoma vykdyti šiuos uždavinius:
01 uždavinys. Skatinti rajono gyventojų kultūrinį, sportinį aktyvumą ir gerinti susijusią
infrastruktūrą.
Uždaviniui įgyvendinti numatomos šios priemonės:
01 priemonė. Projekto LEADER-11-ALYTUS-02-018 Projekto "Daugų amatų kiemelio
įkūrimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams" įgyvendinimas.
Projekto metu siekiama sutvarkyti esamas patalpas tradiciniams amatams plėtoti, pristatyti ir
prekiauti įkuriant Daugų amatų kiemelį Daugų gimnazijos bendrabučio patalpose, apšiltinant pastato sienas
(apie 524 kv.m.), įrengiant pandusą bei laiptus. Patalpos bus pritaikytos bendruomenės poreikiams įsigyta
įranga, įrankiai ir baldai skirti amatų kiemelio veiklai užtikrinti.

02 priemonė. Projekto LEADER-11-ALYTUS-02-015 „Alovės amatų kiemelio įkūrimas ir
pritaikymas bendruomenės poreikiams“ įgyvendinimas.
Projekto metu siekiama sutvarkyti esamas patalpas tradiciniams amatams plėtoti, pristatyti ir prekiauti įkuriant
Alovės amatų kiemelį bei jį pritaikant bendruomenės poreikiams. Projekto metu bus remontuojamas pastato,
esančio Mokyklos g. 5, Alovės miestelis, stogas (apie 238 kv.m.), atliekami vidaus remonto darbai (apie 271
kv.m.), sutvarkant grindis, lubas, sienas.

03 priemonė. Projekto LEADER-11-ALYTUS-02-016 „Vaisodžių amatų kiemelio įkūrimas ir
pritaikymas bendruomenės poreikiams“ įgyvendinimas.
Projekto metu siekiama sutvarkyti esamas patalpas tradiciniams amatams plėtoti, pristatyti ir prekiauti įkuriant
Vaisodžių amatų kiemelį bei jį pritaikant bendruomenės poreikiams. Bus atliekamas abiejų aukštų patalpų
remontas (keičiami langai, durys, grindys), bendruomenės pastato stogo remontas (apie 188 kv. m.),
įrengiamas židinys.

04 priemonė. Projekto LEADER-11-ALYTUS-02-017 „Junčionių kaimo bendruomenės
iniciatyvos socialinei saviraiškai didinti“ įgyvendinimas.
Projekto metu siekiama įrengti patalpas (adresu Dvaro g. 9), bendruomenės kokybiškam laisvalaikio
praleidimui, iniciatyvų socialinei saviraiškai didinanti, asmeninės higienos priežiūros paslaugoms vystyti.
Projekto įgyvendinimo metu remontuojamas stogas (apie 210 kv.m), keičiamos grindys apie 124 kv.m.,
įsigyjama įranga, įrengiama vieša pirtis, vandentiekis, kanalizacija. Planuojama kad į šias patalpas taip pat
įsikels ir bibliotekos filialas.

05 priemonė. Projekto LEADER-11-ALYTUS-02-014 „Butrimonių kultūros namų remontas ir
pritaikymas bendruomenės poreikiams, II etapas“ įgyvendinimas.
Projekto siekiama sutvarkyti pastato stogo dangą (apie 1158 kv.m), įrengti šildymo sistemą (apie 53 vnt.
radiatoriai), taip pritaikant patalpas bendruomenei vykdyti kultūrines ir socialines iniciatyvas.
06 priemonė. Projekto LEADER-12-ALYTUS-03-040 „Kalesninkų kaimo bendruomenės namų
įkūrimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ įgyvendinimas.

Projektu siekiama pastatyti namą Kalesninkų kaimo bendruomenei (apie 40 kv.m) ir pritaikyti jį
bendruomenės poreikiams įrengiant pastato išorę ir vidų. Planuojama, kad įgyvendinus projektą bus
sudarytos sąlygos bendruomenės narių užimtumui, bendruomenės narių pilietinių iniciatyvų įgyvendinimui.

07 priemonė. Projekto LEADER-12-ALYTUS-03-039 „Žagarių kaimo bendruomenės namų
įkūrimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“įgyvendinimas.
Projektu siekiama pastatyti namą Žagarių kaimo bendruomenei (apie 40 kv.m adresu Nemuno g. 18) ir
pritaikyti jį bendruomenės poreikiams įrengiant pastato išorę ir vidų. Planuojama, kad įgyvendinus projektą
bus sudarytos
sąlygos bendruomenės narių užimtumui, bendruomenės narių pilietinių iniciatyvų
įgyvendinimui.

08 priemonė. Projekto LEADER-12-ALYTUS-03-035 „Kumečių kaimo bendruomenės pastato
kapitalinis remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ įgyvendinimas.
Projekto metu atliekamas 56 kv.m stogo remontas tvarkomos sienos, lubos, grindys, keičiama kanalizacijos
sistema, šildymo sistema. Planuojama, kad įgyvendinus projektą bus sudarytos sąlygos bendruomenės narių
užimtumui, bendruomenės narių pilietinių iniciatyvų įgyvendinimui.

09 priemonė. Projekto LEADER-12-ALYTUS-03-034 „Mergalaukio bendruomenės patalpų
remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ įgyvendinimas.
Projektu siekiama suremontuoti Mergalaukio kaimo bendruomenės (adresu Paupio g. 18) patalpas ir
pritaikyti bendruomenės poreikiams įrengiant pastato vidų (pakečiant grindis apie 67 kv.m,
suremontuojant sienas apie 113 kv.m, lubas, įrengiant lietvamzdžius, sutvarkant elektros paskirstymo
pastate sistemą). Planuojama, kad įgyvendinus projektą bus sudarytos sąlygos bendruomenės narių
užimtumui, bendruomenės narių pilietinių iniciatyvų įgyvendinimui.
10 priemonė. Projekto LEADER-12-ALYTUS-03-037 „Santaikos kaimo bendruomenės patalpų
remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ įgyvendinimas.
Projekto metu bus pakeistas bendruomenės patalpų pastato stogas (apie 740 kv.m), pritaikant esamą pastatą
bendruomenės iniciatyvoms įgyvendinti Krokialaukio seniūnijoje.

11 priemonė. Projekto LEADER-12-ALYTUS-03-038 „Venciūnų sporto aikštyno įkūrimas“
įgyvendinimas.
Projekto metu Alovės seniūnijoje planuojama įrengti 1 sporto aikštyną su krepšinio–tinklinio aikštele,
sutvarkyti aplinką, įsigyti ir instaliuoti sporto įrangą, aptverti tvora, sutvarkyti teritorijos aplinką.

12 priemonė. Projekto LEADER-12-ALYTUS-03-036 „Praniūnų kaimo bendruomenės patalpų
remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ įgyvendinimas.
Projekto metu Alytaus seniūnijoje Mikutiškių kaime bus suremontuotos patalpos, rekonstruota šildymo,
elektros sistemos, pakeistos grindys (apie 100 kv.m), durys, lubos, atliktas stogo remontas.

13 priemonė. Projekto LEADER-13-ALYTUS-05-065 „Radžiūnų bendruomenės patalpų
remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ įgyvendinimas.
Sąlygų sukūrimas bendruomenei kokybiškai leisti laisvalaikį, suremontavus bendruomenei
priklausančias patalpas, bendruomenės iniciatyvų socialinei saviraiškai didinimas, sutvarkius ir
įrengus bendruomenės traukos centrą.
Bendruomenė skatins bendruomeniškumo ugdymą, padidins vietovės populiarumą ir patrauklumą,
puoselės ir populiarins tradicinius amatus, didins visuomenės susidomėjimą senosiomis vietos
tradicijomis. Numatyta atlikti šio pastato remonto darbus, t. y. pakeisti grindis (51,84 kv.m.), langus
ir duris, suremontuoti sienas ir lubas bei kitus būtinus bendrastatybinius, santechnikos ir
elektrotechninius darbus.
14 priemonė. Projekto LEADER-13-ALYTUS-05-069 „Genių kaimo bendruomenių patalpų
remontas ir pritaikymas kaimo bendruomenių poreikiams“ įgyvendinimas.
Sąlygų sukūrimas bendruomenei kokybiškai leisti laisvalaikį, suremontavus bendruomenei
priklausančias patalpas, bendruomenės iniciatyvų socialinei saviraiškai didinimas, sutvarkius ir
įrengus bendruomenės traukos centrą.

Bendruomenėms pritaikytos ir sutvarkytos patalpos leis bendruomenių nariams visapusiškai vykdyti
savo asociacijos iškeltus tikslus ir uždavinius, skatins bendruomeniškumo ugdymą, padidins vietovės
populiarumą ir patrauklumą, puoselės ir populiarins tradicinius amatus, didins visuomenės
susidomėjimą senosiomis vietos tradicijomis. Projekte numatyta suremontuoti 154,31 kv.m patalpas:
pakeisti grindis, suremontuoti sienas ir lubas, santechnikos, elektros instaliavimo darbus.
15 priemonė. Projekto LEADER-13-ALYTUS-04-056 „Simno žemės ūkio mokyklos salės
remontas ir jos pritaikymas bendruomenės poreikiams“ įgyvendinimas.
Planuojama suremontuoti Simno žemės ūkio mokyklos sporto salę, kuri bus pritaikyta Simno miesto
ir aplinkinių kaimų gyventojų poreikiams. Bus atliktas sporto salės einamasis remontas, pakeista 32
vnt. langų, 8 vnt. durų bei nudažyta 300 kv. m. lubų.
16 priemonė. Projekto LEADER-13-ALYTUS-04-049 „Lauko pavėsinė Punioje – erdvė poilsiui
puniškiams ir svečiams“ įgyvendinimas.
Siekiama pagerinti turizmo paslaugų kokybę, sudaryti geresnes sąlygas puniškių ir svečių
efektyvesniam laisvalaikio užimtumui, sutvarkant poilsio vietą. Bus sutvarkyta poilsio vieta, kurioje
planuojama pastatyti skiedromis dengtą pavėsinę, suolus, stalus, bus pastatytas lauko židinys su
senovine plyta. Įsigytą reikalinga technika poilsio zonų aplinkos tvarkymui (sodo-daržo technika:
žoliapjovė, krūmapjovė, benzopjūklas).
17 priemonė. Projekto LEADER-13-ALYTUS-04-043 „Kančėnų kaimo bendruomenės
užimtumo didinimas skatinant verslumą“ įgyvendinimas.
Siekiama didinti Kančėnų kaimo bendruomenės užimtumą, sudarius tinkamas sąlygas sulčių
spaudimo paslaugos teikimui ir gavimui, skatinti gyventojų verslumą. Planuojama įrengti patalpas
būtinas paslaugos teikimui, įsigyti reikalingą įrangą sulčių spaudimui, užtikrinti, kad būtų teikiama
kokybiška paslauga. Siekiama sudaryti sąlygas kaimo žmonių verslumo motyvacijai bei ūkiškumui.
18 priemonė. Projekto VP3-1.2-VRM-01-R-11-011 „Kompleksinė Krokialaukio miestelio
plėtra“ įgyvendinimas.
Įgyvendinant projektą bus sudarytos sąlygos diversifikuoti Krokialaukio miestelio gyventojų veiklą,
gerinant bendruomeninę infrastruktūrą: sutvarkyti viešąją erdvę prie seniūnijos pastato, įrengiant
vaikų žaidimų aikštelę, terniruoklius suaugusiems, pakeičiant šaligatvių plyteles, šviestuvus, įrengiant
Žuvinto g. šaligatvį ir apšviečiant LED lempomis (apie 550 m).
19 priemonė. Projekto LEADER-13-ALYTUS-05-071 „Simno parapijos namų rekonstrukcija
ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ įgyvendinimas.
Projekto tikslas – pagerinti Simno ir aplinkinių kaimų gyventojų bei parapijos veiklos sąlygas.
Projekto metu bus atlikta pastato, esančio Kreivoji g. 1, Simno m., Simno sen., Alytaus r. sav.,
rekonstrukcija. Vietos projekto įgyvendinimas turėtų didelę įtaką Simno gyvenamosios vietovės
plėtrai. Sutvarkius pastatą, gyvenvietė ir visa seniūnija taps patrauklesniais, malonesniais gyventi ir
patogiai, kultūringai praleisti laisvalaikį ne tik vietos gyventojams, bet ir čia atklystantiems svečiams
vieta, bus skatinamas socialiai pažeidžamų grupių pozityvus požiūris į gyvenimą, skatinamos bendros
pagyvenusių žmonių, vaikų ir jaunimo iniciatyvos, ugdomas socialinis aktyvumas, įtraukiant rizikos
grupių atstovus. Įkūrus saugią ir malonią aplinką, ja naudosis jaunos šeimos, seniūnijos pensininkai,
socialinės rizikos šeimų vaikai, jaunimas, moksleiviai, organizacijos. Rekonstruotame pastate bus
organizuojami seminarai, susirinkimai, paskaitos, religiniai, pramoginiai renginiai, kviečiami
kolektyvai iš didesnių miestų. Pastate bus galimybė ir parapijos tikintiesiems susirinkti bendriems
pokalbiams, susirinkimams ir kitokio pobūdžio pasitarimams.
20 priemonė. Projekto LEADER-13-ALYTUS-05-068 „Pivašiūnų kapinių infrastruktūros
sutvarkymas“ įgyvendinimas.
Projekto tikslas - atnaujinti, įrengti bei sutvarkyti Pivašiūnų kaimo viešąją erdvę (šalia Pivašiūnų
kapinių), taip sudarant tinkamas sąlygas lankyti Pivašiūnų kaimo kapines bei kitas kaimo viešąsias
erdves, užtikrinant ilgalaikį technine bei ekonomine prasme pagrįstą viešųjų erdvių prieinamumą.

Įgyvendinus projektą bus sutvarkyta ir sukurta viešoji infrastruktūra: sutvarkyta Pivašiūnų kapinių
infrastruktūra, kur bus galima naudotis viešaisiais biotualetais, vandens kolonėlėmis, bus įrengtos
konteinerių bei biotualetų aikštelės (išklotos trinkelėmis) ir segmentinė tvora. Bus sudarytos tinkamos
sąlygos lankyti Pivašiūnų kaimo kapines ir kitas kaimo viešąsias erdves, prasiplės ir atsinaujins
Pivašiūnų kaimo infrastruktūros bazė.
21 priemonė. Projekto LEADER-13-ALYTUS-05-067 „Daugų miesto parko įrengimas“
įgyvendinimas.
Projekto tikslas - sudaryti modernias, patrauklias ir tinkamas sąlygas aktyviam, sveikam, sportiškam
bendruomenės narių laisvalaikio praleidimui, formaliam ir neformaliam ugdymui. Įgyvendinus
projektą bus sutvarkyta ir sukurta viešoji infrastruktūra: įrengtas parkas, kuriame bus galima žaisti
tinklinį, naudotis lieptu su užlipimo kopetėlėmis, bus įrengtos persirengimo kabinos, dviračių stovas,
suoliukai, biotualetai. Bus sudarytos tinkamos sąlygos aktyviai leisti laisvalaikį visiems
bendruomenės nariams pagal pomėgius, prasiplės ir atsinaujins Daugų miesto žaidimų ir laisvalaikio
praleidimo bazė.
22 priemonė. Projekto LT-PL/169 „Investicijų pritraukimas į subalansuotą bendruomenės
sporto infrastruktūros plėtrą“ įgyvendinimas.
Kartu su Pišo rajono savivaldybe (Lenkijos Respublika) nuo 2014 metų sausio 1 dienos pradedamas
įgyvendinti 12 mėnesių trukmės projektas skirtas bendrų aktyvaus sporto ir laisvalaikio veiklų
įgyvendinimui, taip pat ir mažos ekonominės infrastruktūros modernizavimui - bėgimo takų
Butrimonyse rekonstrukcijai. Projekto įgyvendinimas tęsia sėkmingai pradėtą bendradarbiavimą ir
stiprina abiejų savivaldybių partnerystę, sprendžiant bendrą pasienio problemą - investicijų
pritraukimą į pasienio regionus, siekiant užtikrinti sveikesnį ir aktyvesnį bendruomenės narių
gyvenimą. Įrengiami apie 1641,37 kv.m. bėgimo takai Butrimonių gimnazijos sporto aikštyne.
23 priemonė. Projekto LEADER-12-ALYTUS-03-028 „Bukaučiškių koplyčios restauravimas
bei pritaikymas turizmo reikmėms“ įgyvendinimas.
Projekto tikslas – istorinę bei architektūrinę vertę turinčio nekilnojamojo kultūros paveldo objekto –
Bukaučiškių koplyčios – išsaugojimas ir restauravimas, pritaikymas viešiesiems poreikiams, plėtojant
turizmą Daugų krašte. Įgyvendinus projektą koplyčioje bus sutvarkytos grindys, sienos, lubos, langai,
restauruotos durys, įrengta elektros instaliacija, nupirktas generatorius, įrengta lietaus kanalizacija,
sutvirtinti laiptai, pamatai, įrengtos nuogrindos, išvalytas rūsys bei įrengta ventiliacija, įrengti suolai
koplyčios viduje, įsigyta klausykla ir spinta.
24 priemonė. Projekto LT-PL/086 „Saugumo ir e-komunikacijos sistemos-pasienio socialinio
gyvenimo gerinimui“ įgyvendinimas.
Projekto tikslas - įrengti vaizdo stebėjimo kameras 21 Alytaus rajono teritorijoje, sukurti ir paleisti mokomąją
programą vaikams, kurioje dalyvaus apie 60 Lietuvos bei Lenkijos mokyklų moksleivių, įsigyti video
konferencijos įrangą.

25 priemonė. Projekto 3KA-KA-13-1-004065-PR001 „Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pastato
rekonstrukcija Daugų mieste“ įgyvendinimas.
Projekto tikslas – padidinti Daugų miesto ir apylinkių gyvenamosios aplinkos patrauklumą, siekiant užtikrinti
aplinkos ir gyventojų saugumą bei reikalingos pagalbos laiku suteikimą. Veiklos tikslas rekonstruoti ir įrengti
patalpas S. Neries g. 2 ir pritaikyti jas priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai, įrengiant gaisrinių automobilių depą.

26 priemonė. Projekto LEADER-13-ALYTUS-04-046 „Žaidimų aikštelės įrengimas Dauguose“
įgyvendinimas.
Įgyvendinus projektą bus sutvarkyta ir sukurta viešoji infrastruktūra Salos kaime prie Daugų
irklavimo bazės - atnaujinta žaidimų aikštelė, kurioje bus galima žaisti stalo tenisą, suptis, naudotis
multifunkciniu gimnastikos įrenginiu, laipioti karusele - karstykle.
27 priemonė. Projekto LEADER-13-ALYTUS-04-064 „Kultūros ir istorijos užkulisiai
Pocelonių kaime“ įgyvendinimas.

Projekto tikslas - sukurti infrastruktūriškai stiprų dzūkiškos kultūros, literatūros bei istorijos židinį
Pocelonių kaime. Įgyvendinus projektą bus suremontuota dalis asociacijos „Perkūnkalnis“ patalpų,
taip sukuriant reprezentatyvią aplinką bei geresnes veiklos sąlygas, bus įkurtas poeto A. Maldonio
gyvenimo ir kūrybos kambarys, įrengta Pocelonių ir aplinkinių kaimų kultūros ir istorijos ekspozicija.
28 priemonė. Projekto, skirto Žolinės šventei Pivašiūnuose, įgyvendinimas.
Projekto idėja yra suorganizuoti vieną kultūros savaitę iki Žolinės šventės Pivašiūnuose, kartu su
partneriais iš Punsko dėl Alytaus rajono savivaldybės ir Punsko bendruomenių narių, ypač jaunimo,
gyventi ir veikti kartu. Projekto finansavimui yra pateikta paraiška, tačiau nėra žinoma ar ji bus
finansuojama.
29 priemonė. Projekto VP3-2.4-SADM-03-V-06-003 „Pivašiūnų globos namų įkūrimas“
įgyvendinimas.
Įgyvendinus projektą bus užtikrinta aukšta teikiamų socialinių paslaugų kokybė ir prieinamumas
Alytaus rajono senyvo amžiaus asmenims. Numatoma įkurti naują stacionarią socialinių paslaugų
įstaigą - Pivašiūnų globos namus, pastatant pastatą ir įrengiant patalpas, atitinkančias teisės aktuose
nustatytus reikalavimus. Numatoma teikti ilgalaikės socialinės globos paslaugos 20 Alytaus rajono
senyvo amžiaus asmenų.
30 priemonė. Projekto LEADER-13-ALYTUS-05-070 ,,Alytaus kaimo bendruomenės
užimtumo didinimas skatinant verslumą“ įgyvendinimas.
Projekto tikslas - skatinti valdžios ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimą, socialinį
verslumą, motyvuoti gyventojus imtis naujų veiklų, sukuriant pigesnes šakų smulkinimo paslaugas ir
pirmumo tvarka jas teikiant socialiai remiamiems, sunkiai besiverčiantiems, o vėliau ir visiems
kitiems Alytaus rajono gyventojų namų ūkiams. Numatoma įsigyti vietos projekto veikloms būtiną
techniką (traktorių ir šakų smulkintuvą).
31 priemonė. Projekto „Biokuro katilo įrengimas Krokialaukio vidurinėje mokykloje“
įgyvendinimas.
Įgyvendinant projektą bus įrengtas biokuro katilas Krokialaukio vidurinėje mokykloje.
32 priemonė. Projekto „Biokuro katilo įrengimas Miroslavo vidurinėje mokykloje“
įgyvendinimas.
Įgyvendinant projektą bus įrengtas biokuro katilas Miroslavo vidurinėje mokykloje.
02 uždavinys. Plėtoti rajono ūkinės veiklos bei inžinerinę infrastruktūrą, ruošti technininę
dokumentaciją.
Uždaviniui įgyvendinti numatomos šios priemonės:
01 priemonė. Projekto LT-PL/129 „Šviečiantys pasienio miestai“ įgyvendinimas.
Projektas įgyvendinamas trijų partnerių: Varėnos rajono (Pagrindinis partneris), Giby valsčiaus (Partneris 2) ir
Alytaus rajono (Partneris 3) savivaldybių administracijų, siekiant išspręsti pagrindinę problemą - padidinti
pasienio miestuose energijos vartojimo efektyvumą. Pagrindinė mažų pasienio miestų problema, kurią
sprendžia projektas - energijos vartojimo efetyvumo didinimas pakeičiant gatvių senus, neekonomiškus gatvių
apšvietimo šviestuvus ir įrengiant naujus energijos tinklus, taip siekiant užtikrinti saugumą pasienio gatvėse.
Projekto metu bus atlikti Daugų miesto gatvių apšvietimo šviestuvų keitimo darbai Vytauto g., Vilniaus g.,
Pergalės g., Salomėjos Nėries g., Turgaus aikštė, Turgaus g., Ežero g., Laisvės g., Jaunystės g., Savanorių g.,
Maironio g., Dzūkų g., Taikos g., Naujoji g., Krantinės g., Šviesos g., Kalvų g., Sporto g., Salos g., Žemaitės g.
Taip pat šviestuvai bei atramos yra keičiami Daugų miesto kapinėse.

02 priemonė. Projekto LT-PL/131 „Pasienio bėgimas“ įgyvendinimas.
Projekto įgyvendinimo metu planuojama rekonstruoti AL2231 Rimėnai-Dvarčėnai kelio atkarpą apie 1,848
km. Projektas įgyvendinamas karu su Punsko valsčiumi.

03 priemonė. Projekto LPR/010/072 „Apsaugota aplinka – sveika jaunoji karta“ įgyvendinimas.
Projekto tikslas – panaudoti energiją taupančias priemones viešosios paskirties pastatuose, siekiant kuo
racionaliau naudoti energijos išteklius, skatinant vaikus ir jaunimą gilinti žinias alternatyvios energijos
taupančių išteklių panaudojimui. Projekto lėšos skirtos pasirengti galimybių studiją ir techninę dokumentaciją
Daugų Vlado Mirono gimnazijos statinių rekonstrukcijai, pritaikant alternatyvias, energiją taupančias
priemones.

04 priemonė. Projekto VP2-4.4.-SM-02-R-11-013 „Alytaus r. Pivašiūnų sen. Junčionių k. Dvaro
g. rekonstrukcija ir Daugų m. Ežero g. šaligatvio įrengimas“ įgyvendinimas.
Alytaus r. Pivašiūnų sen. Junčionių k. Dvaro g. AL7161 rekonstrukcija ir Daugų m. Ežero g. šaligatvio 380 m.
įrengimas. Nutiesti nauji ir rekonstruoti esami automobilių keliai (savivaldybių keliai ir gatvės) – rekonstruota
Pivašiūnų sen. Junčionių k. Dvaro g. Nr. AL7161 0,450 km atkarpa ir Daugų m. Ežero g. šaligatvio įrengimas
380 m.; parengti techniniai projektai – 2 vnt.

05 priemonė. Projekto LT-PL/170 „Visi pasienio keliai veda į draugų namus“ įgyvendinimas.
Projekto metu numatyta rekonstruoti AL0016 Vaidaugai-Vaisodžiai kelio atkarpą apie 2,349 km.
Projektu siekiama pagerinti mažos ekonominės susisiekimo infrastruktūros būklę, kuri veda į
pasienio kaimo turizmo sodybas, verslo įmones, bendruomenės narių namus. Pagrindinis projekto
tikslas - vietinių pasienio kelių plėtra, siekiant pagerinti transporto sąlygas ir atokias kaimiškas
vietoves padaryti kuo patrauklesnes turistams ir potencialiems investuotojams. Projektas
įgyvendinamas karu su Punsko valsčiumi ir Seinų rajono savivaldybe.
06 priemonė. LT-PL/130 Projekto „Teritorijų planavimas –
infrastruktūros plėtrai“ įgyvendinimas.

ekologinio

transporto

Projektu siekiama parengti teritorijos planavimo ekologinio transporto (dviračių) infrastruktūros
plėtrai dokumentus Varėnoje, Gibuose, Dauguose. Pasienio miestuose nėra parengta teritorijos
planavimo dokumentų, skirtų ekologinio transporto naudojimui ir plėtrai. Projektas suteiks galimybę
pasienio savivaldybėms, pasirengus teritorijų planavimo dokumentus, toliau investuoti į
infrastruktūrą - kad ekologinio transporto susisiekimo priemonėmis kasdien būtų galima keliauti į
mokyklas, darbovietes, parduotuves ir kitur. Projekto metu parengtas Daugų miesto dviračių trasų
specialusis planas, senojo geležinkelio atkarpos Alytus-Varėna, einančios per rajono teritoriją,
dviračių specialusis planas.
07 priemonė. Rajono kelių remontas privačios partnerystės pagrindais.
Įgyvendinant šį uždavinį remontuojami Alytaus rajono keliai.
03 uždavinys. Skatinti ir remti jaunimo ir jų organizacijų veiklą.

Uždaviniui įgyvendinti numatomos šios priemonės:
01 priemonė. Projekto LEADER-13-ALYTUS-04-050 „Asociacijos „Slabados jaunimas“
veiklos ir iniciatyvų skatinimas“ įgyvendinimas.
Pagrindinis projekto tikslas – aktyvinti jaunimo iniciatyvas ir veiklą, įvairinant ir gerinant turiningo
jaunimo užimtumo, aktyvios saviraiškos galimybes ir skatinant jo integraciją į bendruomenės
socialinį, kultūrinį ir sportinį gyvenimą. Planuojama įsigyti biuro ir laisvalaikio baldus, kompiuterinę
ir skaitmeninę techniką, muzikos aparatūrą ir instrumentus, sporto įrangą, treniruoklius, teniso stalą,
biliardo stalą. Taip pat planuojama suremontuoti asociacijai perduotas laikinai neatlygintinai valdyti
ir naudoti Alytaus rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias negyvenamas patalpas,
esančias adresu Dainavos g. 7, Miroslavo k., Miroslavo sen., Alytaus r., kurių bendras plotas 92,13

kv. m.
02 priemonė. Projekto LEADER-13-ALYTUS-04-051 „Kultūringam jaunimui – turiningas
laisvalaikis“ įgyvendinimas. Pagrindinis tikslas - ugdant veiklią, kultūros paveldą puoselėjančią
jauną asmenybę ir jos iniciatyvų pagrindu kurti patrauklią vietos gyvenamąją aplinką, puoselėti šio
krašto tradicijas. Planuojama įsigyti žiūrovų salės apšvietimo technikos ir garso aparatūros
komplektus, komplektą – biuro-multimedios stotį, fotoaparatą, radio mikrofonų komplektą. Taip pat
bus organizuojami kultūriniai renginiai, diskotekos, konkursai jaunimui Daugų kultūros centre.
03 priemonė. Projekto LEADER-13-ALYTUS-04-052 „Pivašiūnų vidurinės mokyklos ir kaimo
bendruomenės jaunimo sporto veiklos aktyvinimas“ įgyvendinimas. Pagrindinis tikslas - spręsti
jaunimo laisvalaikio užimtumo problemas Pivašiūnų seniūnijoje, sudarant patrauklias sąlygas
teigiamai motyvuotos asmenybės saviraiškos ir fizinio aktyvumo ugdymui, jaunimo integracijai į
vietos bendruomenių gyvenimą. Planuojama įsigyti sporto įrangą ir inventorių (treniruokliai: jėgos
staklės su štanga, treniruoklis dviratis, bėgimo takelis, elipsinis treniruoklis), hanteliai, teniso stalas,
gimnastikos kamuoliai, čiužiniai, persirengimo spintelės, suoliukai), taip pat bus organizuojami
kultūriniai ir sporto renginiai, varžybos, treniruotės, seminarai jaunimui.
04 priemonė. Projekto LEADER-13-ALYTUS-04-053 „Socialiai motyvuotas jaunimas saugioje
aplinkoje“ įgyvendinimas. Pagrindinis tikslas - pasitelkus naujas informacines technologijas,
skatinti Alytaus rajono jaunimą dalyvauti kaimo socialiniame, bendruomeniniame ir kultūriniame
gyvenime Alytaus rajono bibliotekoje ir jos filialuose. Planuojama įsigyti biuro baldus, skaitmeninę
techniką (fotoaparatas ir filmavimo kamera), interaktyvios zonos įrangą (interaktyvaus žaidimo
konsolės, televizoriai, lavinamieji žaidimai), kompiuterinę įrangą ir programas, loginius ir
lavinamuosius stalo žaidimus.
05 priemonė. Projekto LEADER-13-ALYTUS-04-054 „Butrimonių jaunimo kultūrinių ir
meninių iniciatyvų skatinimas“ įgyvendinimas. Pagrindinis tikslas - spręsti jaunimo laisvalaikio
užimtumo problemas Butrimonių seniūnijoje bei skatinti jaunų žmonių iniciatyvumą ir dalyvavimą
bendruomeniniame ir kultūriniame gyvenime. Planuojama įsigyti kompiuterinę ir skaitmeninę
techniką (projektorius, mobilus ekranas, nešiojamas kompiuteris, televizorius, fotoaparatas), garso
bei scenos apšvietimo aparatūra, biuro ir laisvalaikio baldus, dailės reikmenis, muzikos instrumentus,
loginius lavinamuosius žaidimus, biliardo stalą. Taip pat bus organizuojami karaoke vakarai, teatrų
festivalis, teminės diskotekos ir renginiai, kino filmų vakarai, viktorinos, diskusijos.
06 priemonė. Projekto LEADER-13-ALYTUS-04-055 „Simno miesto DJ klubas“
įgyvendinimas. Pagrindinis tikslas - skatinti jaunimo iniciatyvas ir motyvaciją likti kaime, sudarant
patrauklias sąlygas turiningo jaunimo laisvalaikio praleidimui Simno mieste. Planuojama įsigyti
klubinę įgarsinimo aparatūros ir apšvietimo technikos komplektus, fotoaparatą, sintezatorių, taip pat
bus organizuojami renginiai, seminarai jaunimui.
07 priemonė. Projekto LEADER-13-ALYTUS-04-057 „Alovės jaunimui patrauklios erdvės
sukūrimas“ įgyvendinimas. Pagrindinis tikslas - spręsti jaunimo laisvalaikio užimtumo problemas
Alovės seniūnijoje bei skatinti jaunų žmonių iniciatyvumą, jų integraciją į bendruomenės socialinį,
kultūrinį, sportinį gyvenimą, sukuriant jaunimui patrauklią laisvalaikio užimtumo erdvę. Planuojama
įsigyti laisvalaikio baldus, kompiuterinę ir buitinę techniką, fotoaparatą, muzikinę aparatūrą, sporto
įrangą ir inventorių, treniruoklius, loginius stalo žaidimus. Bus organizuojami įvairūs kultūriniai,
sporto renginiai, švietėjiškos akcijos, seminarai ir diskusijos apie sveiką gyvenseną. Taip pat bus
atlikti remonto darbai Alovės bendruomenei perduotose negyvenamose patalpose, esančiose adresu
Mokyklos g. 5, Alovės k., Alovės sen., Alytaus r., kurių bendras plotas - 47,93 kv. m.: bus išgriauta
tarp dviejų patalpų esanti siena, išlygintos grindys ir sudėtas linoleumas, PVC danga, perdažytos
sienos, lubos, pakeistos durys, pritvirtintos žaliuzės, atlikti vamzdyno remonto, šildymo ir vėdinimo
(krosnelės, kamino ir šilumos ortakių įrengimas), elektros instaliacijos darbai.
08 priemonė. Projekto LEADER-13-ALYTUS-04-058 „Butrimonių gimnazijos rūsys – jaunimo
traukos centras“ įgyvendinimas. Pagrindinis tikslas – sukurti turiningą laisvalaikio traukos centrą

Butrimonių krašto jaunimui. Planuojama įsigyti konferencijų, vaizdo bei įgarsinimo įrangą, šviesų
efektus, sporto įrangą ir inventorių (treniruokliai, svarmenys, gimnastikos kamuoliai, aerobikos
kilimėliai, guminė danga, bokso kriaušė ir pirštinės, smiginis, stalo (teniso, futbolo, ledo ritulio, oro
ritulio) bei loginiai žaidimai, baldai (stalai ir kėdės, spintelės). Taip pat savanoriškų darbų pagrindu
bus suremontuotos (patalpų perdažymas) gimnazijos rūsio patalpos, iš viso 215,05 kv. m. Taip pat
bus organizuojami įvairūs renginiai, seminarai jaunimui.
04 uždavinys. Atnaujinti ir plėtoti vandens ir nuotekų tinklus.
01 priemonė. Projekto VP3-3.1-AM-01-V „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros renovavimas ir plėtra Alytaus rajone (Dauguose)“ įgyvendinimas.
Projekto įgyvendinimo metu bus nutiesta apie 7 kilometrai vandentiekio tinklų ir 7,4 kilometrai
nuotekų tinklų, rekonstruota nuotekų valymo įrenginiai.
02 priemonė. Projekto LEADER-13-ALYTUS-05 „Luksnėnų vandentvarkos projektas“
įgyvendinimas.
Įgyvendinus projektą bus įrengtas naujas artezinis gręžinys ir vandens gerinimo įrenginiai (filtrai).
03 priemonė. Projekto Simno nuotekos įgyvendinimas.
Projekto įgyvendinimo metu bus nutiesta apie 1,29 kilometrai vandentiekio tinklų ir 4,14 kilometrai
nuotekų tinklų, pastatyti nauji nuotekų valymo įrenginiai.
05 uždavinys. Savivaldybės veiklos ir įvaizdžio gerinimas.
01 priemonė. Projekto LEADER-13-ALYTUS-04-059 „Modernaus, tvaraus ir šiuolaikiško
Alytaus rajono savivaldybės įvaizdžio kūrimas, populiarinant rajono socialinį, ekonominį ir
kultūrinį gyvenimą“ įgyvendinimas.
Įgyvendinant projektą bus išleistas leidinys kuriame pristatoma erdvė investicijoms, partnerystei,
turizmui , sukuriant reprezentavimo priemones ir jų sklaidai panaudojant kuo daugiau komunikavimo
kanalų. Šiuo metu labiausiai visuomenei priimtina vizualioji komunikacija, todėl tikslinga sukurti
informacijai ir reiklamai skirtą leidinį lietuvių ir anglų kalbomis, reprezentuojantį Alytaus rajoną,
vietos bendruomenes ir jų veiklą. Reprezentuojančiame produkte būtų pristatomi gražiausi istoriniai,
išskirtiniai Alytaus rajono objektai, pastarųjų metų pokyčiai, rajono žmonių šventės, tradiciniai
renginiai, kurie formtuotų šalies ir užsienio auditorijai pažangų išskirtinų įvaizdį. Svarbiausias mintis
ir pagrindines žinias skaitytojas gautų iš vaizdinės iliustracijos- fotografijų. Atvirukų rinkinį sudarytų
įvairias rajono gyvenimo sritis reprezentuojančios fotografijos, atrinktos iš rajono gyventojų,
fotografų pateiktų darbų, savivaldybės nuotraukų archyvo.
02 priemonė. Projekto „Alytaus rajono savivaldybės administracinio pastato Pulko g. 21
modernizavimas“ įgyvendinimas.
Projekto tikslas - rekonstruoti Alytaus rajono savivaldybės administracinį pastatą. Projekto metu bus
apšiltinti pamatai ir sienos, pakeisti langai ir durys, perplanuotos ir suremontuotos patalpos,
įrengiamas liftas.
03 priemonė. Projekto VP1-4.2-VRM-02-R-12-006 „Alytaus rajono savivaldybės 2015-2017 m.
trumpalaikio strateginės plėtros plano parengimas” įgyvendinimas.
Sikeiant užtikrinti efektyvų, racionalų ir skaidrų Alytaus rajono savivaldybės funkcijų vykdymą,
tobulinti strateginio veiklos planavimo procesą, leidžiantį pagerinti Savivaldybės veiklos planavimą
bus rengiams 2015-2017 m. strateginės plėtros planas, kuris taps pagrindu kuriant strateginius plėtros
planus vėlesniems metams bei 2014-2020 m. ES programavimo laikotarpiu skirtų lėšų pritraukimui.
04 priemonė. Projekto INTERREG IVC „Istoriniai objektai ir susijęs kraštovaizdis“
įgyvendinimas.
Projekto tikslas – sustabdyti istorinio paveldo vertybių nykimą kaimo vietovėse. Projekto tarpregioniniai
seminarai, studijų vizitai, praktikų forumai internete atras ir sukurs efektyvią politiką ir planus, subalansuotam
kultūrinio paveldo vertybių ir su tuo susijusio kraštovaizdžio išlaikymui. Planuojama išvystyti tvarius valdymo

metodus, kurie atsakingoms organizacijoms padės tvarkyti kultūrinio ir istorinio paveldo vertybes kaimo
vietovėse.

05 priemonė. Projekto LT-PL/136 „Aktyvaus verslo kaimynai“ įgyvendinimas.
Projekto metu įsteigtas „Aktyvaus verslo biurus“ Dauguose, suorganizuotos 2 konferencijas, 2 parodos ir
4 praktiniai mokomieji vizitai į įmones, kurių metu užmezgant asmeninius kontaktus , verslo įmonės galėtų
pasikeisti informacija, patirtimi, diskutuoti apie galimas bendras idėjas plėtoti verslą.Taip pat planuojama
pravesti geriausios verslo idėjos konkursą, laimėjusiai įmonei, padedant konsultantams, bus parengiamas
verslo planas. Projekto metu sukurta bendra duomenų bazė su konkrečiais bendradarbiavimo pasiūlymais
Lenkijos ir Lietuvos įmonėms, taip pat informacinis leidinys apie įmonių investavimo galimybes. Projektas
įgyvendinamas su Pišo miesto savivaldybe.
06 priemonė. Projekto LT-PL/128 „Bendri pasienio veiksmai gyvybės, gamtos ir gyvenamosios
aplinkos apsaugai“ įgyvendinimas.
Projektas skirtas Oržyšo ir Alytaus rajono savivaldybių, kaip vietos valdžios institucijų, dalyvavimui krizinėms
situacijoms skirtose bendrose veiklose. Pagrindinė abiejų savivaldybių užduotis teikti aukštos kvalifikacijos
gelbėjimo paslaugas, sustiprinat ugniagesių komandas. Projekto metu planuojamas naujų gebėjimų įgijimas,
įrangos (ugniagesių kostiumai, šalmai, radijo stotys, plaukiojantys siurbliai ir kita) įsigijimas, patirties
pasidalijimas, suteiks pasienio ugniagesiams galimybę užtikrinti aukštesnės kokybės paslaugas bendruomenės
nariams. Projekto metu planuojama suorganizuoti vietines ir bendras krizinių situacijų gelbėjimo pratybas,
jaunimo patirties mainus.

07 priemonė. Projekto VP1-4.2-VRM-02-R-12-004 „Alytaus regiono plėtros 2010–2020 metų
plano atnaujinimas“ įgyvendinimas.
Įgyvendinus projektą, bus atnaujintas Alytaus regiono plėtros 2010–2020 metų planas bei parengtos
dvi sektorinės studijos: atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo galimybių studija ir turizmo
plėtros galimybių studija. Projektą įgyvendina visos Alytaus regiono savivaldybių administracijos:
Alytaus miesto, Lazdijų ir Varėnos rajonų, Druskininkų.
08 priemonė. Projekto VPI-4.2.- VRM-03-V-01-026 „Alytaus
administracijos vidaus administravimo tobulinimas“ įgyvendinimas.

rajono

savivaldybės

Įgyvendinus projektą bus įdiegta vieninga apskaitos ir valdymo sistema bei sukurta ir įdiegta
personalo valdymo sistema (VSAFAS) Alytaus rajono savivaldybės administracijoje bei apmokomi
administracijos darbuotojai.
09 priemonė. Projekto „VP1-4.1-VRM-04-R-12-002 “Alytaus rajono savivaldybės politikų bei
administracijos darbuotojų gebėjimų tobulinimas“ įgyvendinimas.
Projekto tikslas - tobulinti savivaldybės politikų ir darbuotojų gebėjimus, apmokant 25 politikus ir
administracijos darbuotojus, suorganizuoti 8 mokymai.

10 priemonė. Projekto „VP1-4.2-VRM-04-R-12-001 Alytaus rajono savivaldybės teritorijų
planavimo dokumentų rengimas ir atnaujinimas“ įgyvendinimas.
Projekto tikslas – atlikti Alytaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūrą ir parengti Alytaus
rajono savivaldybės Alytaus miesto priemiestinėje zonoje esančių 1-18 gyvenamųjų vietovių specialiuosius
planus.

11 priemonė. Projekto, skirto administracinio pastato Pulko g. 23 remontas, pritaikant
alternatyvius energijos išteklius.
Planuojama teikti paraišką, skirtą suremontuori pastatą, esantį Pulko g. 23, ir jį pritaikyti viešųjų paslaugų
teikimui.

12 priemonė. Projektų įgyvendinimui būtinų ir/arba netinkamų išlaidų finansavimas bei
investiciniams projektams reikalingos dokumentacijos rengimo išlaidos.
Siekiant efektyviai panaudoti valstybės biudžeto lėšas, įgyvendinant ES lėšomis bendrai
finansuojamus projektus, svarbu, esant poreikiui, maksimaliai išnaudoti teisės aktuose numatytas
projektų papildomų lėšų poreikio tenkinimo paramos lėšomis galimybes. Lėšos skiriamoss
projektams, kurie netinkami finansuoti iš ES paramos lėšų,
Rezultato (tikslo) vertinimo kriterijai: įgyvendinamų projektų, remiamų Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšomis, skaičius, vnt-54
Programos
Biokuro katilinių modernizavimo skatinimas
Kodas
06
tikslas
Tikslo įgyvendinimo aprašymas: siekiant modernizuoti biokuro katilines įgyvendinama „Medžio
drožlių gamybos modernizavimo“ programa. Šia programa įgyvendinama Alytaus rajono
savivaldybės įmonės ,,Simno komunalininkas“ parengta 5 metų programa, kuriai įgyvendinti
skiriama 50 proc. reikalingų lėšų iš savivaldybės biudžeto. Viena iš pagrindinių įmonės veiklos sričių
yra tiekti šiluminę energiją ir karštą vandenį Simno miesto gyventojams įmonėms ir organizacijoms.
Pastaruoju metu Lietuvos rinkoje sparčiai tebeauga medienos paklausa bei kaina. Norint išvengti
neigiamų pasekmių ekonominei įmonės padėčiai, administracija ieškojo alternatyvių būdų aprūpinti
katilinę biokuru. Buvo nuspręsta, kad įmonė pajėgi pati gaminti medžio drožles iš įvairių medžio
atliekų, t. y. šakų, krūmų, medienos atraižų. Iš jų bus ruošiamas biokuras, kad jo nereikėtų pirkti
rinkoje. Todėl investuojama į našesnę ir patikimesnę medžio drožlių gamybos techniką.
Įgyvendinant šį iškeltą tikslą, numatoma vykdyti šiuos uždavinius:
01 uždavinys. Modernizuoti įmonės techniką reikalingą biokurui gaminti.
Įsigyjama nauja, našesnė katilinėje naudojamo kuro gamybos technika. Medžio drožlių gamybos
komplektą sudaro medienos smulkintuvas, traktorius ir priekaba su manipuliatoriumi. kurie kainuoja
968,0 tūkst. Lt. Ši visa technika būtų perkama per lizingo bendrovę lygiomis dalimis Alytaus rajono
savivaldybės įmonei „Simno komunalininkas“ ir Alytaus rajono savivaldybė po 484,0 tūkst. Lt.
Programa būtų įgyvendinama 5 metus. Įmonės pasenusi ir nenaši technika bus atnaujinama ir tokiu
būdu užtikrinama ruošiamo biokuro kokybė ir kiekis, patiriamos mažesnės sąnaudos kuro ruošimui,
stabilizuota šilumos kaina įmonėms, organizacijoms ir gyventojams, įmonėje bus išsaugotos bei
sukurtos naujos darbo vietos.
Uždaviniui įgyvendinti numatomos šios priemonės:
01 priemonė. „Medžio drožlių gamybos modernizavimo“ programos įgyvendinimas.
Rezultato (tikslo) vertinimo kriterijai: šilumos gamybos kaina, ct/kWh.
Programos
tikslas

Plėtoti ir puoselėti mėgėjišką sodininkystę bei jos Kodas 07
tradicijas, iš dalies padengiant mėgėjiško sodo bendrojo
naudojimo objektų priežiūros išlaidas
Tikslo įgyvendinimo aprašymas: Alytaus rajono savivaldybės taryboje patvirtinti rajono sodų
bendrijų specialios rėmimo programos nuostatai, pagal kuriuos, be kita ko, iš dalies padengiamos
sodų bendro naudojimo objektų – kelių, elektros tinklų ir kt. – priežiūros išlaidos. Alytaus rajone yra
21 sodų bendrija, 5659 mėgėjų sodų žemės savininkai. Mėgėjiškų sodų žemės sklypų plotas 196 ha

Alytaus rajone. Įgyvendinant šį tikslą gerinama sodų bendrijų infrastruktūra, t.y. keliai, vandentiekio
sistemos, elektros tinklų plėtra. Nemažai šalies gyventojų keliasi gyventi į sodus, todėl iškyla
problemų, ners kolektyviniai sodai tokiam gyventojų srautui nepritaikyti. Soduose apsigyvenę
žmonės patiria problemų dėl elektros tinklų atnaujinimo, kelių, atliekų tvarkymo, kitų inžinerinių
komunikacijų įrengimo.
Įgyvendinant šį iškeltą tikslą, numatoma vykdyti šiuos uždavinius:
01 uždavinys. Skatinti sodininkų bendrijas tinkamai prižiūrėti bendrojo naudojimo objektus.
Įgyvendinant šį uždavinį numatoma skirti paramą sodininkų bendrijoms, kad šios galėtų gerinti
bendrojo naudojimo būklę. Keliai- sodų bendrijose išlieka pagrindine problema. Nors ir nėra
pakankamai lėšų išasfaltuoti kelius, vedančius į kolektyvinius sodus, tačiau pagal galimybes jie
žvyruojami ir greideriuojami ir atliekami kiti remonto darbai, gerinantys kelių būklę.
Uždaviniui įgyvendinti numatomos šios priemonės:
01 priemonė. Sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos įgyvendinimas.
Remiamos sodininkų bendrijos.
Rezultato (tikslo) vertinimo kriterijai: finansiškai paremtų sodų bendrijų skaičius, vnt.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: Įgyvendinant šią programą bus sudarytos
sąlygos viešiesiems darbams, kurie padės sušvelninti nedarbo pasekmes. Bus sprendžiami socialiniai
klausimai – labiausiai socialiai pažeidžiami asmenys užsidirbs lėšų pragyvenimui, mažiau reikės
mokėti pašalpų, dalis bedarbių susiras darbą. Taip pat bus sprendžiamos visuomeninių teritorijų
tvarkymo problemos, teikiamos paslaugos socialiai remtinoms asmenų grupėms. Padidės Alytaus
rajono savivaldybės teritorijoje registruotų verslo subjektų skaičius, sumažėjęs bedarbių asmenų
skaičius, aktyvesnis verslo subjektų ir jų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, padidėjęs Alytaus rajono
ir jame esančių verslo subjektų žinomumas šalyje ir už jos ribų naujų interneto svetainių sukūrimo bei
dalyvavimo parodose, mugėse, verslo misijose pagalba. Sudaromos sąlygos plėtoti ir puoselėti
mėgėjišką sodininkystę bei jos tradicijas , iš dalies padengiant mėgėjiško sodo bendrojo naudojimo
objekų (kelių , elektros ir kitų) priežiūros išlaidas. Gerinamos sodo bendrijų gyventojų gyvenimo
sąlygos. Sudarytos sąlygos informacijos apie Alytaus rajono turizmo išteklius ir paslaugas
pasiekiamumo padidėjimas, Alytaus rajono – kaip patrauklaus ir patogaus turistams bei rajono
svečiams – įvaizdžio kūrimas. Kokybiškas turistų aptarnavimas, teisingos ir patrauklios informacijos
suteikimas bei įgyvendinamos turizmo galimybių rėmimo (skatinimo) priemonės sudarys prielaidas
atvykstamojo ir vietinio turizmo plėtrai Alytaus krašte.
Įgyvendinus suplanuotus projektus bus prisidėta prie nedarbo, saviraiškos problemų sprendimo, bus
sudarytos geresnės sąlygos gyventi ir dirbti Alytaus rajono savivaldybės gyventojams, bus sukurta
patrauklesnė gyvenamoji ir bendruomeninė aplinka. Sutvarkius ir įrengus infrastruktūrą bus sudarytos
sąlygos efektyvesniam laisvalaikio užimtumui, naujų iniciatyvų įgyvendinimui.
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: Alytaus rajono savivaldybės biudžeto lėšos, ES

fondų lėšos (85-90 proc. finansavimas), Alytaus rajono savivaldybės indėlis į ES finansuojamus
projektus (nuo 7,5 iki 15 proc.), valstybės biudžeto lėšos, darbo biržos lėšos (60 proc.) ir
savivaldybės lėšos (40 proc.), lėšos, skirtos iš savivaldybės privatizavimo fondo, kitos teisėtai įgytos
lėšos.

Alytaus rajono strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa: susijęs su
visais strateginio plėtros plano dalimis (prioritetais): 1 prioritetas. Ekonomikos, verslo ir darnaus
kaimo plėtros. 1.2. tikslas. Sukurti palankią aplinką investicijoms ir rajono verslo vystymui. 1.2.1
uždavinys. Skatinti investicijų augimą. 1.2.2. uždavinys. Skatinti verslo plėtrą. 1.4. tikslas. Plėtoti
ūkinės veiklos bei inžinerinę infrastruktūrą. 1.4.2. uždavinys. Racionaliai naudoti gamtos išteklius.
1.4.5 uždavinys. Optimizuoti viešojo transporto sistemą ir darnią susisiekimo infrastruktūros plėtrą .
1.4.6 uždavinys. Užtikrinti aplinkos apsaugą ir efektyvų atliekų tvarkymą.
2 prioritetas. Veiklios visuomenės ugdymo, sveikatos ir socialinio vystymo.
2.1 tikslas. Išsaugoti gerąsias krašto kultūros tradicijas, vystyti modernią, patrauklią kultūrinio
turizmo infrastruktūrą ir bendradarbiavimą. 2.1.1. uždavinys. Rengti ir vykdyti kultūros, meno ir
visuomeninius specialiuosius projektus, stiprinančius Alytaus rajono, kaip kultūrinio/pažintinio
turizmo teritoriją. 2.1.3 uždavinys. Skatinti rajono gyventojų kultūrinį ir sportinį aktyvumą ir gerinti
susijusią infrastruktūrą. 2.1.5 uždavinys. Renovuoti ir modernizuoti kultūros įstaigų ir bendruomenių
patalpas. 2.1.6 uždavinys. Sukurti palankią aplinką kultūrinio pažintinio ir ekologinio turizmo
paslaugoms plėtoti. 2.4. tikslas. Vystyti šiuolaikišką švietimo sistemą, užtikrinant švietimo kokybę ir
užimtumą. 2.4.1. uždavinys. Atnaujinti švietimo infrastruktūrą užtikrinant ugdymo kokybę.
3 prioritetas. Visuomenės poreikius atitinkančios pažangios savivaldos vystymo. 3.1. tikslas.
Stiprinti administracinius gebėjimus ir valdymo kokybę, didinant viešojo administravimo
efektyvumą. 3.1.1. uždavinys. Tobulinti savivaldybės administracijos bei savivaldybei pavaldžių
biudžetinių įstaigų darbuotojų kvalifikaciją ir administracinius gebėjimus. 3.1.2. uždavinys. Parengti
ir atnaujinti savivaldybės veiklos planavimo dokumentus, įdiegti planavimo sistemas.
Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymas (Žin., 2008, Nr. 113-4290).Programos kryptis „Įgyvendinti turizmo plėtros skatinimo
priemones“ vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-07-14 nutarimu Nr.
1051, , Žin., 2010, Nr. 88-4636 (2010-07-24) patvirtinta Nacionalinės turizmo plėtros 2010 – 2013
metų programa, kurioje vienas iš tikslų: užtikrinti nuolatinį turistų srautų didėjimą (skatinti vietinį
turizmą; skatinti atvykstamąjį turizmą; vykdyti turizmo sektoriaus stebėseną). Alytaus rajono
savivaldybės tarybos 2007-09-20 sprendimas Nr. K-124. Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo
įstatymas; Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d.
įsakymas Nr. A1-499 ,,Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir
tvarkos aprašo patvirtinimo”; Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas
(Žin., 1998, Nr. 109-2993; 2002, Nr. 105-4689; 2007, Nr. 132-5354; aktuali redakcija);
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir
vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto
statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 36-1298; aktuali redakcija); Alytaus rajono
savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatai, patvirtinti Alytaus rajono
savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. K-259 (aktuali redakcija); Alytaus rajono
savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšų naudojimo taisyklės,
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153 (Žin., 2007, Nr. 411562; 2009, Nr. 21-834), Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–
2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų
įgyvendinimas“, administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2008 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3D-578 (Žin., 2008, Nr. 126-4817; 2010, Nr. 145-7645), Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2009-10-21 įsakymas Nr. 3D-780 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros
2007-2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos „Tradicinių amatų
centrų kūrimas ir (arba) plėtra“ įgyvendinimo planavimo būdu taisyklių patvirtinimo“ (Žin.,

2009, Nr. 128-5571), Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymas Nr. 3D-153
(Žin., 2007, Nr. 41-1562; 2009, Nr. 21-834),
Programos kryptis „Įgyvendinti turizmo plėtros skatinimo priemones“ vykdoma vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-07-14 nutarimu Nr. 1051, , Žin., 2010, Nr. 88-4636 (201007-24) patvirtinta Nacionalinės turizmo plėtros 2010 – 2013 metų programa, kurioje vienas iš tikslų:
užtikrinti nuolatinį turistų srautų didėjimą (skatinti vietinį turizmą; skatinti atvykstamąjį
turizmą; vykdyti turizmo sektoriaus stebėseną).
Lietuvos Respublikos Konstitucija; Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymas; Lietuvos
Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymas; Lietuvos Respublikos Baudžiamasis
kodeksas; Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodeksas; Lietuvos respublikos
Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Lietuvos policijos Generalinio komisaro įsakymai;
Alytaus aps. VPK viršininko įsakymai ir kiti policijos veiklą reglamentuojantys teisės aktai.

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai programai

Finansavimas

1. Finansavimo šaltiniai, iš
viso:
1.1. Savivaldybės lėšos, iš
viso:
1.1.1. Savivaldybės biudžeto
lėšos
1.1.2. Valstybės biudžeto
specialiosios tikslinės
dotacijos lėšos
1.1.3. Savivaldybės aplinkos
apsaugos
rėmimo
specialiosios
programos
lėšos
1.2. Valstybės biudžeto
lėšos, iš viso:
1.2.1. Valstybės biudžeto
lėšos
1.2.2. Kelių priežiūros ir
plėtros programos lėšos
1.2.3. Privalomojo sveikatos
draudimo fondo lėšos
1.2.4. Valstybės investicijų

1b formos tęsinys
tūkst. Lt

Asignavimai
2013-iesiems
metams

Lėšų poreikis
biudžetiniams
2014-iesiems
metams

Projektas
2015-iesiems
metams

Projektas
2016-iesiems
metams

9661,1

19916,5

1974,7

1717,6

3833,0

8015,3

1776,2

1677,6

3542,7

7513,5

1274,2

1175,6

290,3

501,8

502,0

502,0

313,3

2617,9

29,6

0,0

313,3

2617,9

29,6

0,0

programos lėšos
1.3. Europos Sąjungos
5774,8
9243,3
128,9
paramos lėšos
1.4. Kiti finansavimo
40,0
40,0
40,0
šaltiniai iš, viso:
1.4.1. Rėmimo lėšos
1.4.2. Nuosavos lėšos
1.4.3. Paskolos lėšos
1.4.4. Privatizavimo fondo
40,0
40,0
40,0
lėšos
_________________________________

0,0
40,0

40,0

