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INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTRA
PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai
Asignavimų valdytojas (-ai),
kodas
Vykdytojas (-ai)

2014 metai.

Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, 188718528
Kultūros ir viešųjų ryšių skyrius
Ryšių su užsieniu ir investicijų skyrius

Programos pavadinimas
Programos parengimo
argumentai

Ilgalaikis prioritetas
(pagal Alytaus rajono
savivaldybės strateginį plėtros
planą)
Šia programa įgyvendinamas
savivaldybės strateginis
tikslas:
Programos tikslas

Kodas
04
INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTRA
Vykdydama kasdienes funkcijas, savivaldybė neatsiriboja nuo savo
bendruomenės, pateikia jai kiek įmanoma išsamesnę informaciją apie
svarbiausius rajono įvykius. Informacija visuomenei pateikiama
įvairiose informavimo priemonėse: laikraščiuose, žurnaluose,
televizijos, radijo programose, platinami pranešimai elektroninėmis
priemonėmis. Nuolat platinama informacija rajono svečiams ir
galimiems investuotojams apie rajono plėtros galimybes. Ryšių su
visuomene plėtojimas- tai rajono įvaizdžio formavimas., kuris padeda
plėtoti rajono bei savivaldybės ekonomiką, pritraukia investicijas,
teigiamai nuteikia ne tik gyventojus, bet ir rajono svečius.
Veiklios visuomenės ugdymo sveikatos ir socialinio
vystymo prioritetas

Kodas

Išsaugoti gerąsias krašto kultūros tradicijas, Kodas
vystyti modernią, patrauklią kultūrinio turizmo
infrastruktūrą ir bendradarbiavimą
Visuomenės informavimas apie savivaldos Kodas
vykdomą viešąją politiką

02

02.01

01

Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Alytaus rajono savivaldybė, vykdydama savo funkcijas, kasdien rajono bendruomenei pateikia aktualiausią,
naujausią informaciją. Informacija pateikiama kiekvienam bendruomenės nariui objektyviai ir suprantamai.
Visuomenės informavimo priemone laikoma– laikraštis, žurnalas, biuletenis ar kitas leidinys, knyga, televizijos
programa, radijo programa, kino ar kita garso ir vaizdo studijų produkcija, informacinės visuomenės
informavimo priemonė ir kita priemonė, kuria viešai skleidžiama informacija.
Išsamią informaciją Alytaus rajono savivaldybė talpina elektroninėje erdvėje: savo interneto svetainėje
(www.arsa.lt) ir turi profilį socialiniame tinkle Facebook. Taip pat skleidžiama informacija vietos radijuje,
televizijoje, spaudoje, leidžiamas informacinis biuletenis.
Įgyvendinant tikslą vykdomas vienas uždavinys:
01 uždavinys . Informuoti visuomenę informavimo priemonėmis.
Rezultato vertinimo kriterijus:
-Parengiamų informacinių pranešimų spaudai, radijui ir televizijai skaičiaus kaita– 2014 m. – 385.
Produkto vertinimo kriterijus:
- Pranešimai spaudai, vnt– 2014 m. – 310,
- Pranešimai televizijai, vnt – 2014 m. – 40,
- Pranešimai radijui, vnt - 2014 m. – 35,

- Informaciniai biuleteniai, vnt- 2014 m. – 8.
Programos tikslas

Plėtoti ryšius su užsienio valstybių miestais

Kodas

02

Tikslo įgyvendinimo aprašymas: Alytaus rajono savivaldybė siekia kuo aktyviau bendradarbiauti su
užsienio valstybių miestais, kad perimant jų veiklos patirtį būtų efektyviau sprendžiamos rajono
problemos. Šiuo metu savivaldybė palaiko ryšius su tokiomis valstybėmis, kaip Lenkija, Baltarusija,
Rusija, Italija, Kosovas, Ukraina, Gruzija, Austrija, Ispanija. Stengiamasi skleisti užsienio šalių
savivaldybių veiklos patirtį, informaciją apie galimybes pasinaudoti tarptautinių fondų finansinės
paramos instrumentais bei dalyvauti tarptautiniuose projektuose. Alytaus rajono savivaldybė
bendradarbiauja ir bendrai vykdo projektus su su užsienio partneriais, ypač kaimyninės Lenkijos –
Punsko, Giby valsčiais, Monki, Knyšyno, Pišo, Pišo rajono, Seinų rajono, Oržyšo savivaldybėmis,
Baltarusjos Respublikos – Voronovo vykdomuoju komitetu, Rusijos Federacijos Kaliningrado srities
– Mamonovo miesto vykldomuoju komitetu.

Įgyvendinant tikslą vykdomas vienas uždavinys:
01 uždavinys. Koordinuoti ir plėtoti tiesioginius ryšius su užsienio miestais partneriais.
Efektyviai vykdoma ryšių su užsieniu programa padės užmegzti, plėtoti Alytaus rajono ir užsienio
šalių miestų, valsčių ryšius ir koordinuoti Savivaldybės ryšius su užsienio savivaldybėmis,
institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis. Todėl savivaldybei svarbu nustatyti rajono
išskirtinumą, jo stiprias puses, leisiančias aktyviai formuoti Alytaus rajono įvaizdį, kaip patrauklios
dirbti, gyventi, ilsėtis, investuoti savivaldybėje. Formavimas palankaus, savito savivaldybės įvaizdžio
padės, siekti darnaus vystimosi ir didesnio viešojo administravimo efektyvumo. Šiuo uždaviniu
finansuojamos
savivaldybės
delegacijų
dalyvavimas
miestų-partnerių
susitikikimuose,
protokoliniuose vizituose, bendruiose projektuose. Taip pat skiriamas finansavimas miestų-partnerių
atvykstančių delegacijų į Alytaus rajoną priėmimo išlaidoms, suvenyrams ar atminimo dovanoms.
Rezultato pasiekimo vertinimo kriterijus:
Miestų partnerių skaičius, vnt-19
Produkto vertinimo kriterijus:
Apsilankiusių šalių delegacijų skaičius, vnt- 4
Protokolinių vizitų skaičius, vnt- 5
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: Patrauklus rajonas – rajonas, kuriame palanki
verslui aplinka, vyksta turiningas viešasis gyvenimas, stipri, aktyvi bendruomenė.Kokybiškas
bendruomenės ir rajono svečių informavimas apie savivaldybės veiklą pagerins rajono įvaizdį ir leis
sužinoti galimiems rajono investuotojams apie rajono plėtros galimybes.
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: Savivaldybės biudžeto lėšos.

Alytaus rajono strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa: 2 prioritetas.
Veiklios visuomenės ugdymo sveikatos ir socialinio vystymo prioritetas, 2.1. tikslas. Išsaugoti gerąsias
krašto kultūros tradicijas, vystyti modernią, patrauklią kultūrinio turizmo infrastruktūrą ir
bendradarbiavimą, 2.1.2. uždavinys. Sukurti ir įgyvendinti efektyvų Alytaus rajono reprezentavimo
modelį ir viešųjų ryšių rinkodaros sistemą, Priemonė 2.1.2.7 rajono reprezentavimo stiprinimas šalyje
ir užsienyje, tarptautinių ryšių plėtojimas.
3 prioritetas. Visuomenės poreikius atitinkančios pažangios savivaldos vystymas, 3.1 tikslo Stiprinti
administracinius gebėjimus ir valdymo kokybę, didinant viešojo administravimo efektyvumą,

Uždavinys 3.1.3 Gerinti viešųjų paslaugų teikimą piliečiams, priemonė 3.1.3.7 Vystyti tarptautinį
bendradarbiavimą per bendrus projektus ir veiklas.

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymas, Visuomenės informavimo įstatymas, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės
įstaigų įstatymas,

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
programos lėšos
1.3. Europos Sąjungos
paramos lėšos
1.4. Kiti finansavimo
šaltiniai iš, viso:
1.4.1. Rėmimo lėšos

1b formos tęsinys
tūkst. Lt

Asignavimai
2013-iesiems
metams

Lėšų poreikis
biudžetiniams
2014-iesiems
metams

Projektas
2015-iesiems
metams

Projektas
2016-iesiems
metams

125,0

125,0

135,0

135,0

125,0

125,0

135,0

135,0

125,0

125,0

135,0

135,0

1.4.2. Nuosavos lėšos
1.4.3. Paskolos lėšos
1.4.4. Privatizavimo fondo
lėšos
_________________________________

