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Vidaus reikalų ministras

Eimutis Misiūnas

Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos
2 priedas
ALYTAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TERITORIJOS VYSTYMO
TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS
1.Tikslas: Padidinti užimtumą Alytaus regione, gerinant tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos patrauklumą darbui,
poilsiui ir investicijoms
1.Tikslo įgyvendinimas leis išnaudoti atlikus silpnybių, galimybių ir grėsmių (toliau – SSGG) analizę nustatytas Alytaus regiono stiprybes
– tai, kad Alytaus regione gerai išvystyta susisiekimo infrastruktūra, geras tikslinių teritorijų susisiekimas su didžiaisiais Lietuvos miestais, Lenkija,
Baltarusija. Sustiprinus šiuo metu silpną ekonominė ir verslo aplinką, gyventojų verslumo įgūdžius, sutvarkius (atgaivinus) ekonominei veiklai svarbias
teritorijas (tiek miestų traukos centrus, tiek pramonės zonas) gali būti iš dalies suvaldytos neigiamos demografinės tendencijos (silpnybė). Stiprybės
išnaudojimas ir silpnybės (problemos) sprendimas būtinas, kad ateityje pasinaudoti paslaugų paklausos augimo galimybe (leidžiančia kurti naujas
darbo vietas) ir sumažinti poveikį grėsmės, kurią sukels jaunimo ir kvalifikuotos darbo jėgos mažėjimas šalyje ir dėl to stiprėjanti didžiųjų miestų
trauka.
2. Įvertinti alternatyvūs tikslai: „Padidinti užimtumą Alytaus regione, gerinant tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos patrauklumą darbui,
poilsiui ir investicijoms“ ir „Skatinti investicijas į Alytaus regiono tikslines ir susietas teritorijas, didinant jų patrauklumą“. Tikslų alternatyvų
pasirinkimo įvertinimo išvada: tikslas „Padidinti užimtumą Alytaus regione, gerinant tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos patrauklumą darbui,
poilsiui ir investicijoms“ yra optimalus.
3.Tikslui priskirtas efekto rodiklis: Užimtumo lygis Alytaus regione procentais. Numatyta, kad užimtumo lygis Alytaus regione 2023 m.
sieks 62,0 proc.
Programos efektas:
Kodas
1-E

Efekto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai
Užimtumo lygis Alytaus regione, proc.

Programos rezultatai:

Pradinė reikšmė
(2013 m.)
59,2

Siekiama reikšmė
(2020 m.)
61,2

Siekiama reikšmė
(2023 m.)
62,0

Kodas

Rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai

1-R-1
1-R-2

Veikiančių įmonių skaičius Alytaus regione, vnt.
Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo bendro
gyventojų skaičiaus, proc.

Kodas
1-E
1-R-1
1-R-2

Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafikas
Rodiklio pavadinimas, matavimo
2014 m. 2015 m.
vienetai
Užimtumo lygis Alytaus regione,
59,2
59,3
proc.
Veikiančių įmonių skaičius Alytaus
1 897
1 897
regione, vnt.
Gyventojų, kuriems pagerėjo
susisiekimo sąlygos, dalis nuo bendro
0
0
gyventojų skaičiaus, proc.

Pradinė reikšmė
(2013 m.)
1 897

Siekiama reikšmė
(2020 m.)
2 029

0

Siekiama reikšmė (2023
m.)
2 150

25

25,47

Siekiama reikšmė
2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

59,4

59,6

60,3

60,8

61,2

61,5

61,8

62,0

1 897

1 930

1 970

2 000

2 029

2 080

2 110

2 150

0

0

23,6

23,6

25

25,2

25,3

25,47

1.1. Uždavinys: Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, atnaujinant tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos viešąją
infrastruktūrą, gamtos, kultūros paveldo objektus ir kultūros įstaigas
1. Uždavinys iškeltas įvertinus atlikus SSGG analizę nustatytą silpnybę (problemą), kad Alytaus regione gerai išvystyta susisiekimo
infrastruktūra, geras tikslinių teritorijų susisiekimas su didžiaisiais Lietuvos miestais, Lenkija, Baltarusija. sutvarkytos pramoninės ir verslo zonas,
didinančias tiesioginių investicijų pritraukimą, kūrybinių, meninių paslaugų ir pramogų organizavimo potencialas verslo plėtrai, galės būti pasinaudota
atitinkamų paslaugų paklausos augimo galimybe.
2. Įvertinti alternatyvūs uždaviniai: „Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, atnaujinant tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos viešąją
infrastruktūrą, gamtos, kultūros paveldo objektus ir kultūros įstaigas“; „Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, kuriant ir remiant verslo inkubatorių
tikslinėse teritorijose steigimą“; „Padidinti investicijų lygį regione, pritaikant apleistas ir nenaudojamas teritorijas verslo poreikiams“. Uždavinio
alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada: uždavinys „Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, atnaujinant tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos viešąją
infrastruktūrą, gamtos, kultūros paveldo objektus ir kultūros įstaigas“ yra optimalus.
3.Uždaviniui priskirtas rezultato rodiklis: Veikiančių įmonių skaičius Alytaus regione, vnt. Numatoma, kad šis skaičius padidės nuo 1 897
įmonių 2014 m. iki 2 150 įmonių 2023 m.
Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):

Kodas
1.1-P-1

1.1-P-2
1.1-P-3

1.1-P-4
1.1-P-5

1.1-P-6
1.1-P-7
1.1-P-8
1.1-P-9
1-1-P-10

Rodiklio pavadinimas, matavimo
vienetai
Sukurtos arba atnaujintos atviros
erdvės miestų vietovėse, m2
Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba
komerciniai pastatai miestų vietovėse,
m2
Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti
lankymui gamtos ir kultūros paveldo
objektai ir teritorijos
Rekonstruotų vandens tiekimo ir
nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km
Metinės pirminės energijos
suvartojimo viešuosiuose pastatuose
sumažėjimas, kWh/ per metus
Rekonstruotų šilumos tinklų ilgis, m
Subsidijas gavusių įmonių skaičius,
vnt.
Pastatų, kurių energinis efektyvumas
buvo padidintas skaičius, vnt.
Nutiesta inžinerinės infrastruktūros
tinklų (km)
Modernizuoti kultūros infrastruktūros
objektai, vnt.

Siekiama reikšmė
2014
m.
0

2015
m.
0

2016
m.
0

2017
m.
0

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

34 085

102 335

178 398

178 398

178 398

178 398

0

0

0
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681

681

681

681
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0

0

0

0

0

0

2

2

2

2

0

0

0

0,38

0,38

0,38

1,88

1,88

1,88
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0

0

0
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0
0

0
0

0
0
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0
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1

2

2
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0

0

0,2
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0

0

0

0

2

3

5

5

5

5

Uždavinio įgyvendinimo priemonės:

1.1.1.(v) Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų
(ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų)

Lėšų poreikis
(iš viso),
tūkst. eurų

Iš jų viešosios
lėšos, tūkst.
eurų

Iš jų Europos
Sąjungos
lėšos, tūkst.
eurų

Sukuriamas produktas (produkto rodiklio
pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė
reikšmė)

Uždavinio įgyvendinimo priemonės:

lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos
veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų (toliau – viešųjų
investicijų priemonės):
1.1.1.1. Vandentiekio magistralės DN 500 Putinų g. Alytuje,
rekonstravimas (siekiama pagerinti sąlygas verslo plėtrai,
modernizuojant pramonės veiklai reikalingą inžinerinę
infrastruktūrą)
1.1.1.2. Buvusios sinagogos pastato Kauno g. 9 A Alytuje
rekonstravimas ir aplinkinės teritorijos sutvarkymas
1.1.1.3. VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro pastato
Alytuje, Pramonės g.1 B, rekonstravimas
1.1.1.4. Amatų centro „Menų kalvė“ Druskininkuose įkūrimas
1.1.1.5. Druskininkų kultūros centro lauko scenos, Vilniaus
al. 24, Druskininkai, modernizavimas ir pritaikymas kultūros
poreikiams
1.1.1.6. Lazdijų miesto kompleksinė infrastruktūros plėtra, III
etapas (viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas)
1.1.1.7. Motiejaus Gustaičio memorialinio namo kompleksinis
sutvarkymas (prisidedant prie kompleksiško Lazdijų miesto
infrastruktūros sutvarkymo)
1.1.1.8. Pastato rekonstrukcija ir pritaikymas kultūrinėms,
muziejinėms ir edukacinėms reikmėms (pastato Vytauto g. 18,
Lazdijuose, rekonstrukcija, aktualizacija, kompleksiškas
sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinėms ir su jomis
susijusioms edukacinėms reikmėms, aplinkos sutvarkymas,
susijęs su atnaujinto pastato tinkamu panaudojimu, prisidedant

Lėšų poreikis
(iš viso),
tūkst. eurų

Iš jų viešosios
lėšos, tūkst.
eurų

Iš jų Europos
Sąjungos
lėšos, tūkst.
eurų

340

340

170

242

242

206

705

705

300

470

470

284

352

352

300

344

344

292

242

242

206

352

352

300

Sukuriamas produktas (produkto rodiklio
pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė
reikšmė)

Rekonstruotų vandens tiekimo ir
nuotekų tinklų ilgis, 1,5 km
Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui
gamtos ir kultūros paveldo objektai ir
teritorijos, 1 vnt.
Modernizuoti kultūros infrastruktūros
objektai, 1 vnt.
Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba
komerciniai pastatai miestų vietovėse,
647 m2
Modernizuoti kultūros infrastruktūros
objektai, 1 vnt.
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės
miestų vietovėse, 6 000 m2
Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui
gamtos ir kultūros paveldo objektai ir
teritorijos, 1 vnt.
Modernizuoti kultūros infrastruktūros
objektai, 1 vnt.

Uždavinio įgyvendinimo priemonės:

prie kompleksiško Lazdijų miesto infrastruktūros
sutvarkymo).
1.1.1.9. Varėnos miesto Dainų slėnio infrastruktūros
atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams
1.1.1.10. Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir
pritaikymas visuomenės poreikiams (viešųjų erdvių
infrastruktūros sutvarkymas, I ir II etapai)
1.1.1.11. Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija
Varėnos miesto centrinėje dalyje
1.1.1.12. Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas
Varėnos mieste
1.1.1.13. Varėnos mieste esančio Karloniškės ežero ir jo
prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui
1.1.1.14. Buvusios pramoninės teritorijos Pramonės g. 1
Alytuje, pritaikymas verslo vystymui ir plėtrai
1.1.1.15. Nenaudojamų teritorijų Varėnos mieste sutvarkymas
ir pritaikymas verslui
1.1.1.16. Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų
Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės
poreikiams
1.1.2. Priemonės, kurių įgyvendinimui numatomos naudoti
finansinės priemonės:
1.1.2.1. Pastato M. K. Čiurlionio g. 27, Druskininkuose
modernizavimas

Lėšų poreikis
(iš viso),
tūkst. eurų

Iš jų viešosios
lėšos, tūkst.
eurų

Iš jų Europos
Sąjungos
lėšos, tūkst.
eurų

630

630

536

2521

2521

2135

27

9

9

352

352

300

705

705

599

1497

1497

1158

250

250

213

253

253

215

429

Sukuriamas produktas (produkto rodiklio
pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė
reikšmė)

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės
miestų vietovėse, 5 063 m2
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės
miestų vietovėse, 81 855 m2
Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba
komerciniai pastatai miestų vietovėse,
34 m2
Rekonstruotų vandens tiekimo ir
nuotekų surinkimo tinklų ilgis, 0,38 km
Modernizuoti kultūros infrastruktūros
objektai, 2 vnt.
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės
miestų vietovėse, 20 000 m2
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės
miestų vietovėse,
14 480 m²
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės
miestų vietovėse, 41 000 m2
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės
miestų vietovėse, 10 000 m2

Metinės pirminės energijos suvartojimo
viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, 32
350 kWh/ per metus

Uždavinio įgyvendinimo priemonės:

1.1.2.2. Pastato esančio Vilniaus al. 24, Druskininkuose
energetinių charakteristikų gerinimas
1.1.2.3. Motiejaus Gustaičio memorialinio namo (Seinų g. 31,
Lazdijai) pastato energinio efektyvumo didinimas
1.1.2.4. Pastato, esančio adresu Vytauto g. 18, Lazdijai,
energinio efektyvumo didinimas
1.1.3. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per bendruomenės
inicijuotos vietos plėtros iniciatyvą:
1.1.3.1. Pagal Alytaus regiono tikslinėse teritorijose veikiančių
vietos veiklos grupių parengtas vietos plėtros strategijas
(bendradarbiaujant savivaldybėms, įmonėms, bendruomenėms
ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms) įgyvendinamos
vietos bendruomenių socialinės ir kultūrinės iniciatyvos,
jaunimo verslumo iniciatyvos
1.1.4. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per konkurso būdu
atrenkamus veiksmus:
1.1.4.1. Verslo subjektų inicijuojama verslo plėtra tikslinėse ir
ir susietoje teritorijoje (inovatyvios gamybos plėtros
skatinimas ir konkurencingumo didinimas, naujų technologijų,
metodų diegimas, darbo vietų kūrimas)
1.1.4.2. Alytaus miesto verslo, mokslo ir savivaldybės
partnerystės kooperacijos ir klasterizacijos projektų vykdymas
1.1.4.3. Šilumos tinklų rekonstrukcija Varėnos miesto
centrinėje dalyje
1.1.5. Privačiomis lėšomis siūlomos įgyvendinti priemonės:
1.1.5.1. hidrotechnikos statinių Lazdijų mieste ir Lazdijų
seniūnijoje įrengimas: investicijoms patrauklių sklypų

Lėšų poreikis
(iš viso),
tūkst. eurų

Iš jų viešosios
lėšos, tūkst.
eurų

Iš jų Europos
Sąjungos
lėšos, tūkst.
eurų

Metinės pirminės energijos suvartojimo
viešuosiuose pastatuose sumažėjimas,
38 700 kWh/ per metus
Pastatų, kurių energinis efektyvumas
buvo padidintas skaičius, 1 vnt.
Pastatų, kurių energinis efektyvumas
buvo padidintas skaičius, 1 vnt.

180
190
521

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

345

Sukuriamas produktas (produkto rodiklio
pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė
reikšmė)

Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros
projektų veiklų dalyviai, 400 asmenų
Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies
įgyvendino socialiniai partneriai ar
NVO, 8 vnt.

Subsidijas gaunančių įmonių skaičius, 6
vnt.
Subsidijas gaunančių įmonių skaičius, 2
vnt.
Rekonstruotų šilumos tinklų ilgis, 0,448
km
Nutiesta inžinerinės infrastruktūros
tinklų 0,2 km

Uždavinio įgyvendinimo priemonės:

kanalizavimas, taip sudarant sąlygas juose vykdyti komercinę
veiklą
Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti:

Lėšų poreikis
(iš viso),
tūkst. eurų

Iš jų viešosios
lėšos, tūkst.
eurų

Iš jų Europos
Sąjungos
lėšos, tūkst.
eurų

10947

9264

7223

Sukuriamas produktas (produkto rodiklio
pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė
reikšmė)

1.2. Uždavinys: Pagerinti darbo jėgos judėjimo galimybes tikslinėse teritorijose ir susietoje teritorijoje, gerinant susisiekimo
sistemas
1. Uždavinys iškeltas įvertinus atlikus SSGG analizę nustatytą Alytaus regiono silpnybę (problemą) – nepakankamą susisiekimo sistemos
elementų išvystymą, ypač darnaus judumo srityje. Su sąlyga, kad bus įgyvendintas 1.1. uždavinys, problemos sprendimas leis sumažinti poveikį
grėsmės, kurią sukels jaunimo ir kvalifikuotos darbo jėgos mažėjimas šalyje ir dėl to stiprėjanti didžiųjų miestų trauka, nes lengviau bus pasiekimas
tame pačiame regione esančios darbo vietos.
2. Įvertinti alternatyvūs uždaviniai: „Pagerinti darbo jėgos judėjimo galimybes tikslinėse teritorijose ir susietoje teritorijoje, gerinant
susisiekimo sistemas“; „Pagerinti darbo jėgos judėjimo galimybes tikslinėse ir susietose teritorijose, plėtojant viešojo transporto tinklą“; „Pagerinti
darbo jėgos judėjimo galimybes tikslinėse ir susietose teritorijose, rekonstruojant gatves“. Uždavinio alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada:
uždavinys „Pagerinti darbo jėgos judėjimo galimybes tikslinėse teritorijose ir susietoje teritorijoje, gerinant susisiekimo sistemas“ yra optimalus.
3. Uždaviniui priskirtas rezultato rodiklis: Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus, proc.
Numatoma, kad šis skaičius sieks nuo 0 procentų 2014 m. iki 25,47 procentų 2023 m.

Kodas
1.2-P-1
1.2-P-2
1.2-P-3
1.2-P-4

Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):
Rodiklio pavadinimas, matavimo
2014 m.
2015 m. 2016 m.
vienetai
Įrengtų naujų pėsčiųjų/dviračių
0
0
0
takų ir/ar trasų ilgis, km
Bendras rekonstruotų arba
0
0
0
atnaujintų kelių ilgis, km
Rekonstruotų šilumos tinklų
0
0
0
ilgis, m
Rekonstruotų vandens tiekimo ir
0
0
0
nuotekų surinkimo tinklų ilgis,

Siekiama reikšmė
2017 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

0,98

0,98

1,76

1,76

1,76

2,58

0,783

3,373

3,373

3,373

3,373

3,373

676

676

676

676

676

676

676

0

1,307

1,307

1,307

1,307

1,307

1,307

0
0

2018 m.

2023 m.

Kodas

1.2-P-5

1.2-P-6
1.2-P-7

Rodiklio pavadinimas, matavimo
2014 m.
vienetai
km
Įsigytos nekenksmingos aplinkai
0
viešojo transporto priemonės,
vnt.
Įgyvendintos darnaus judumo
0
priemonės, skaičius
0
Naujai nutiestų kelių ilgis, km

Siekiama reikšmė
2015 m.

2016 m.

2017 m.

0

0

0

0

0

0

0

Uždavinio įgyvendinimo priemonės:

Lėšų poreikis (iš
viso), tūkst. eurų

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

0

0,715

0,715

0,715

0,715

0,715

0,715

Iš jų viešosios Iš jų Europos
lėšos, tūkst.
Sąjungos
eurų
lėšos, tūkst.
eurų

2023 m.

Sukuriamas produktas (produkto
rodiklio pavadinimas, matavimo
vienetai, kiekybinė reikšmė)

1.2.1. viešųjų investicijų priemonės:
1.2.1.1. Modernizuoti ir plėtoti viešąjį transportą, didinti jo
konkurencingumą ir patrauklumą (vieningos elektroninės
viešojo transporto valdymo sistemos įdiegimas, ekologiškų
viešojo transporto priemonių įsigijimas )
1.2.1.2. Rengti darnaus judumo planus, diegti modernias
judumo valdymo priemones (darnaus judumo ir eismo
organizavimo planų rengimas, sumanių šviesofų reguliavimo
plėtra)
1.2.1.3. Plėtoti dviračių infrastruktūrą, įrengiant Pramonės
rajone pėsčiųjų ir dviračių trasas, integruojant jas į bendrą
tinklą
1.2.1.4. Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių ir M. K.
Čiurlionio gatvių rekonstrukcija, planuojamoje rekonstruoti J.
Basanavičiaus gatvėje esančių vandens tiekimo ir nuotekų
surinkimo tinklų rekonstrukcija (taip pat numatyta
modernizuoti šioje gatvėje esančius šilumos tiekimo tinklus
(dalyvaujant projektų konkurse)

406

406

345

438

438

373

136

136

115

994

915

789

Įsigytos nekenksmingos aplinkai
viešojo transporto priemonės, vnt. 2
Įgyvendintos darnaus judumo
priemonės, skaičius, 3
Įrengtų naujų pėsčiųjų/dviračių takų
ir/ar trasų ilgis, 0,600 km
Bendras rekonstruotų arba
atnaujintų kelių ilgis, 0,783 km
Rekonstruotų vandens tiekimo ir
nuotekų surinkimo tinklų ilgis,
1,307 km

Uždavinio įgyvendinimo priemonės:

Lėšų poreikis (iš
viso), tūkst. eurų

1.2.1.5. Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos miesto J.
Basanavičiaus ir Žiedo gatvėse
1.2.1.6. Dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra Lazdijų miesto
Turistų gatvėje iki sodų bendrijos „Baltasis“ Lazdijų
seniūnijoje
1.2.1.7. Perspektyvinės gatvės nuo Pramonės g. iki Naujosios
g. Alytuje įrengimas
1.2.1.8. Lazdijų miesto Seinų ir Lazdijos gatvių bei vietinės
reikšmės kelio nuo Janonio gatvės iki Lazdijų hipodromo
rekonstravimas
1.2.1.9. M. K. Čiurlionio gatvės atkarpos Druskininkų m.
rekonstrukcija
1.2.2. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per konkurso būdu
atrenkamus veiksmus:
1.2.2.1. Šilumos tinklų rekonstrukcija Varėnos miesto J.
Basanavičiaus gatvėje
Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti:

Iš jų viešosios Iš jų Europos
lėšos, tūkst.
Sąjungos
eurų
lėšos, tūkst.
eurų

97

97

82

88

88

75

1402

1402

748

760

760

646

1 105

1 105

498

X

X

X

5426

5347

3671

______________________________

Sukuriamas produktas (produkto
rodiklio pavadinimas, matavimo
vienetai, kiekybinė reikšmė)
Įrengtų naujų pėsčiųjų/dviračių takų
ir/ar trasų ilgis, 0,98 km
Įrengtų naujų pėsčiųjų/dviračių takų
ir/ar trasų ilgis, 1 km
Bendras naujai nutiestų kelių ilgis,
0,715 km
Bendras rekonstruotų arba
atnaujintų kelių ilgis, 2,19 km
Bendras rekonstruotų arba
atnaujintų kelių ilgis, 0,400 km
Rekonstruotų šilumos tinklų ilgis,
0,676 km

Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos
3 priedas
ALYTAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS VEIKSMŲ PLANAS
1. Tikslas: Padidinti užimtumą Alytaus regiono tikslinėse teritorijose ir susietoje teritorijoje, gerinant jų patrauklumą darbui, poilsiui ir
investicijoms
1.1. Uždavinys: Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, atnaujinant tikslinių teritorijų ir susietos teritorijos viešąją infrastruktūrą, gamtos,
kultūros paveldo objektus ir kultūros įstaigas
1.1.1v Veiksmas: Vandentiekio magistralės DN 500 Putinų g. Alytuje, rekonstravimas (numatoma rekonstruoti 1,5 km vandentiekio tinklų. Įgyvendinus
veiksmą bus pagerintas vandens bei buitinių nuotekų valdymas, prisidedama prie aplinkosaugos reikalavimų užtikrinimo tikslinėje teritorijoje. Veiksmas
betarpiškai (kompleksiškai) susijęs su kitais veiksmais tikslinėje teritorijoje: gyvenamosios aplinkos tvarkymas, gatvių tvarkymas, naujų pramoninių erdvių
sukūrimo)
Pradžia
Pabaiga
Vykdytojas
Ministerija
Veiksmų programos konkretus uždavinys
Veiksmo
atrankos būdas
2015

2020

Uždaroji
akcinė
bendrovė
(toliau –
UAB)
„Dzūkijos
vandenys“

Aplinkos ministerija

1.1.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)
Iš viso veiksmui
Valstybės biudžeto lėšos
Savivaldybės biudžeto
įgyvendinti
lėšos
Iš viso
iš jų bendrasis Iš viso
iš jų bendrasis
finansavimas
finansavimas
340 000

5.3.2. Padidinti vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos
efektyvumą

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos:

Iš viso

iš jų bendrasis
finansavimas

Iš viso

170 000

170 000

R

Europos Sąjungos
(toliau – ES) lėšos

iš jų
bendrasis
finansavimas
170 000

1.1.2v Veiksmas: Buvusios sinagogos pastato Kauno g. 9 A Alytuje rekonstravimas ir aplinkinės teritorijos sutvarkymas (numatoma
rekonstruoti buvusį sinagogos pastatą Alytuje. Numatoma sutvarkyti vidaus patalpas ir pritaikyti jas Vizualiųjų menų centro veiklai, minimaliai
sutvarkyti aplinką. Projekto tikslas – didinti kultūros paveldo objekto žinomumą ir prieinamumą lankytojams ir Alytaus kraštotyros muziejaus
teikiamų paslaugų įvairovę, prieinamumą ir kokybę. Patalpas planuojama pritaikyti kultūros renginiams (konferencijoms, parodoms ir pan.),
edukaciniams, pažinimo ir ugdymo poreikiams)
Pradžia

Pabaiga

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretus uždavinys

2018

2020

Alytaus
miesto
savivaldybės
administracija

Kultūros ministerija

1.1.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)
Iš viso veiksmui
Valstybės biudžeto lėšos
Savivaldybės biudžeto
įgyvendinti
lėšos
Iš viso
iš jų bendrasis Iš viso
iš jų bendrasis
finansavimas
finansavimas

242 419

36 363

5.4.1. Padidinti kultūros ir gamtos paveldo
aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės
informuotumą apie juos supančią aplinką

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

Iš viso

Iš viso

iš jų bendrasis
finansavimas

Veiksmo
atrankos būdas
R

ES lėšos

iš jų
bendrasis
finansavimas

36 363

206 056

1.1.3v Veiksmas: VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro pastato Alytuje, Pramonės g.1 B, rekonstravimas (numatoma tęsti
kompleksinio sutvarkymo darbus Alytaus kultūros ir komunikacijos centre. Šio etapo metu numatoma rekonstruoti didžiąją žiūrovų salę,
sceną, apšvietimo sistemą, pakeisti žiūrovų kėdes. Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruoti pastato inžineriniai tinklai ir sistemos.
Patalpas planuojama ir toliau naudoti kultūros renginių, edukaciniams, pažinimo ir ugdymo poreikiams, didinant teikiamų paslaugų įvairovę,
prieinamumą ir kokybę)
Pradžia

Pabaiga

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretus uždavinys

2016

2020

Alytaus miesto
savivaldybės
administracija

Kultūros ministerija

7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti
sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti
naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose
(miestuose)

1.1.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)

Veiksmo
atrankos būdas
R

Iš viso veiksmui
įgyvendinti

704 802

Valstybės biudžeto lėšos
Iš viso

iš jų bendrasis
finansavimas

Savivaldybės biudžeto
lėšos
Iš viso
iš jų bendrasis
finansavimas

352 401

352 401

52 860

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

Iš viso

Iš viso

iš jų bendrasis
finansavimas

ES lėšos

iš jų
bendrasis
finansavimas
299 541

52 860

1.1.4 v Veiksmas: Amatų centro „Menų kalvė“ Druskininkuose įkūrimas (įgyvendinus projektą, būtų modernizuotas buvęs viešosios pirties
pastatas (bendras plotas 647 kv. m.), įrengiant tapybos, tekstilės, keramikos, medžio drožybos, vitražo, kalvystės, vytelių pynimo, karpinių, akmentašystės bei
juvelyrikos dirbtuves bei parodų salę ir kt. būtinas (higienos, administracines) patalpas. Įrengus amatų centrą „Menų kalvė“ didėtų Druskininkų kurorte
teikiamų aktyvaus laisvalaikio paslaugų spektras: amatininkai net tik rengtų parodas ir plenerus, bet ir aktyviai pristatytų savo amatą visuomenei bei vykdytų
edukacines programas. Didėjantis kurorte teikiamų paslaugų įvairumas bei kompleksiškumas teigiamai įtakotų turistų srautų dinamiką bei mažintų
sezoniškumą. Šie veiksniai skatintų naujų darbo vietų kūrimą turizmo sektoriuje (apgyvendinimas, maitinimas, SPA ir kt.), kas tiesiogiai įtakotų padidėjusius
mokesčius į valstybės ir savivaldybės biudžetus. Be to būtų sukurta apie 11 tiesioginių darbo vietų: apie 10 amatininkų centre dirbtų pagal verslo
liudijimus/individualios veiklos pažymas, 1 amatų centro veiklos koordinatorius (Kultūros centro darbuotojas) dirbtų pagal darbo sutartį)
Pradžia
Pabaiga
Vykdytojas
Ministerija
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir
Veiksmo
pavadinimas
atrankos būdas
2016

2017

Druskininkų
savivaldybės
administracija

Vidaus reikalų ministerija

1.1.4 v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)
Iš viso veiksmui
Valstybės biudžeto lėšos
Savivaldybės biudžeto
įgyvendinti
lėšos
Iš viso
iš jų bendrasis Iš viso
iš jų bendrasis
finansavimas
finansavimas
470356
25015
25015
161837
161837

7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti
sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas
darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

R

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso

Iš viso

iš jų bendrasis
finansavimas

iš jų bendrasis
finansavimas
283 504

1.1.5v Veiksmas: Druskininkų kultūros centro lauko scenos, Vilniaus al. 24, Druskininkai, modernizavimas ir pritaikymas kultūros
poreikiams (Bus modernizuojamas Druskininkų kultūros centras, kurio veikla orientuota tenkinti gyventojų, kurorto svečių kultūros poreikius ir skatinti naujų
kultūros formų plėtrą bei kūrybišką visuomenės kultūros raišką. Įgyvendinus projektą bus atnaujinta lauko scena, įsigyta pakankamo galingumo garso,
apšvietimo įranga, vaizdo ekranas ir valdymo įranga. Numatoma, kad modernizavus lauko sceną atsiras geresnės galimybės užtikrinti vietos gyventojų
saviraiškos poreikius, bus sudarytos sąlygos organizuoti įvairesnius šių dienų technologinius ir kokybės reikalavimus atitinkančius renginius, pagerės

profesionalaus meno prieinamumo galimybės, padidės kultūros renginių ir dalyvių skaičius bei kultūrinio turizmo plėtojimo galimybės. Padidėjusi viešų
kultūros renginių įvairovė, kokybė ir intensyvumas teigiamai įtakos Druskininkų kaip kurortinio miesto įvaizdžio kūrimą bei turistų srautų augimą)
Pradžia

Pabaiga

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir
pavadinimas

Veiksmo
atrankos būdas

2016

2019

Druskininkų
savivaldybės
administracija

Kultūros ministerija

7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti
sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas
darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

R

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso

Iš viso

1.1.5 v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)
Iš viso veiksmui
Valstybės biudžeto lėšos
Savivaldybės biudžeto
įgyvendinti
lėšos
Iš viso
iš jų bendrasis Iš viso
iš jų bendrasis
finansavimas
finansavimas
352 401
52 860
52 860

iš jų bendrasis
finansavimas

iš jų bendrasis
finansavimas
299 541

1.1.6 v Veiksmas: Lazdijų miesto kompleksinė infrastruktūros plėtra, III etapas (Sodų g. kvartalo, Dzūkų g. kvartalo, Kauno g. 19

pastato prieigų viešųjų erdvių - automobilių stovėjimo ir vaikų žaidimo aikštelių, pėsčiųjų ir dviračių takų (šaligatvių) infrastruktūros, apšvietimo
infrastruktūros plėtra, teritorijų apželdinimas, kitų viešųjų poilsio, laisvalaikio zonų įrengimas ir esamų sutvarkymas, miesto gyvenamosios
aplinkos gerinimas)
Pradžia

Pabaiga

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir
pavadinimas

Veiksmo
atrankos būdas

2016

2019

Lazdijų
rajono
savivaldybės
administracija

Vidaus reikalų ministerija

7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti
sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas
darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

R

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso

Iš viso

1.1.6 v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)
Iš viso veiksmui
Valstybės biudžeto lėšos
Savivaldybės biudžeto
įgyvendinti
lėšos
Iš viso
iš jų bendrasis Iš viso
iš jų bendrasis
finansavimas
finansavimas

iš jų bendrasis
finansavimas

iš jų bendrasis
finansavimas

343 507

25 763

25 763

25 763

25 763

291 981

1.1.7 v Veiksmas: Motiejaus Gustaičio memorialinio namo kompleksinis sutvarkymas (planuojami pastato rekonstrukcijos ir tvarkybos
darbai, ekspozicijų įrengimas)
Pradžia

Pabaiga

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir
pavadinimas

Veiksmo
atrankos būdas

2016

2020

Lazdijų
rajono
savivaldybės
administracija

Kultūros ministerija

5.4.1. Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą,
lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą
apie juos supančią aplinką

R

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso

Iš viso

1.1.7 v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)
Iš viso veiksmui
Valstybės biudžeto lėšos
Savivaldybės biudžeto
įgyvendinti
lėšos
Iš viso
iš jų bendrasis Iš viso
iš jų bendrasis
finansavimas
finansavimas
242 419

36 363

iš jų bendrasis
finansavimas

iš jų bendrasis
finansavimas

36 363

206 056

1.1.8 v Veiksmas: Pastato rekonstrukcija ir pritaikymas kultūrinėms, muziejinėms ir edukacinėms reikmėms (pastato Vytauto g. 18,
Lazdijuose, rekonstrukcija, aktualizacija, kompleksiškas sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinėms ir su jomis susijusioms edukacinėms reikmėms,
aplinkos sutvarkymas, susijęs su atnaujinto pastato tinkamu panaudojimu)
Pradžia

Pabaiga

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir
pavadinimas

Veiksmo
atrankos būdas

2016

2020

Lazdijų
rajono
savivaldybės
administracija

Kultūros ministerija

7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti
sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas
darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

R

Kitos viešosios lėšos:

ES lėšos

1.1.8 v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)
Iš viso veiksmui
Valstybės biudžeto lėšos
Savivaldybės biudžeto
įgyvendinti
lėšos

Privačios lėšos

Iš viso
352 401

iš jų bendrasis
finansavimas

Iš viso
52 860

iš jų bendrasis
finansavimas
52 860

Iš viso

iš jų bendrasis
finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis
finansavimas
299 541

1.1.9v Veiksmas: Varėnos miesto Dainų slėnio infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (planuojamas vasaros
estrados, sėdimų žiūrovų vietų ir aikštelės tarp jų, laikinųjų prekybos vietų ir automobilių stovėjimo vietų, inžinerinių tinklų įrengimas. Atnaujintas Dainų slėnis
bus pritaikytas kultūriniams renginiams, rekreacijai ir laisvalaikiui, smulkiam verslui: prekybai, nuomos bei maitinimo paslaugoms teikti)
Pradžia
Pabaiga
Vykdytojas
Ministerija
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir
Veiksmo
pavadinimas
atrankos būdas
2018
2020
Varėnos
Vidaus reikalų ministerija
7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti
R
rajono
sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas
savivaldybės
darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)
administracija
1.1.9v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)
Iš viso veiksmui
Valstybės biudžeto lėšos
Savivaldybės biudžeto
įgyvendinti
lėšos
Iš viso
iš jų
Iš viso
iš jų bendrasis
bendrasis
finansavimas
finansavimas
630 000
47 250
47 250
47 250
47 250

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

Iš viso

Iš viso

iš jų bendrasis
finansavimas

ES lėšos

iš jų bendrasis
finansavimas
535 500

1.1.10v Veiksmas: Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I etapas) (planuojamas Varėnos
miesto Vasario 16-osios pėsčiųjų gatvės ir Aušros gatvės bei gretutinių teritorijų atnaujinimas: dangų, apšvietimo, aplinkos, mažosios architektūros ir kt. viešųjų
erdvių infrastruktūros elementų, vietų prekybai, įrengimas. Erdvė bus pritaikyta kultūriniams renginiams, rekreacijai ir laisvalaikiui, smulkiam verslui:
prekybai, nuomos bei maitinimo, apgyvendinimo, kultūros, rekreacijos paslaugoms teikti)
Pradžia
Pabaiga
Vykdytojas
Ministerija
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris
Veiksmo
pavadinimas
atrankos būdas
2016
2018
Varėnos
Vidaus reikalų ministerija
7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti
R
rajono
sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas
savivaldybės
darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)
administracija
1.1.10v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)
Iš viso veiksmui
Valstybės biudžeto lėšos
Savivaldybės biudžeto

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

įgyvendinti
Iš viso

1 516 932

151 693

iš jų
bendrasis
finansavimas
151 693

lėšos
Iš viso

75 847

iš jų bendrasis
finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis
finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis
finansavimas

75 847

1 289 392

1.1.11v Veiksmas: Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija Varėnos miesto centrinėje dalyje (vandens ir nuotekų tinklų rekonstrukcija
bus atlikta Varėnos miesto centrinėje dalyje, todėl šis veiksmas tiesiogiai siejasi su veiksmu „Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas
visuomenės poreikiams (I etapas)“)
Pradžia
Pabaiga
Vykdytojas
Ministerija
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir
Veiksmo
pavadinimas
atrankos būdas
2014
2017
UAB
Aplinkos ministerija
5.3.2. Padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
R
„Varėnos
paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą
vandenys“
1.1.11v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)
Iš viso veiksmui
Valstybės biudžeto lėšos
Savivaldybės biudžeto
įgyvendinti
lėšos
Iš viso
iš jų
Iš viso
iš jų bendrasis
bendrasis
finansavimas
finansavimas
26 875

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

Iš viso

Iš viso

iš jų bendrasis
finansavimas

18 199

iš jų
bendrasis
finansavimas
18 199

ES lėšos

8 676

1.1.12v Veiksmas: Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas Varėnos mieste (modernizavus Varėnos viešosios bibliotekos ir Varėnos
kultūros centro patalpas, pritaikius jas šiuolaikinės visuomenės poreikiams, numatoma išplėsti paslaugų spektrą Kultūros įstaigose, ugdant gyventojų
bendruomeniškumą, socialinį, kultūrinį identitetą ir skaitmenines kompetencijas. Numatomos pagrindinės veiklos: Varėnos viešosios bibliotekos patalpų
kosmetinis remontas, vėdinimo sistemos įrengimas, jaunimo komunikacijos-informacijos erdvės įrengimas, mobilaus keltuvo įsigijimas, baldų ir programinės
įrangos atnaujinimas ir kt.; Varėnos kultūros centro repeticijų patalpų vėdinimo įrengimas, stacionarios lauko scenos stogo uždangos, mobilios garso ir
apšvietimo įrangos, elektros generatoriaus ir kitos įrangos bei baldų įsigijimas, scenos grindų dangos, profilinių teatrinių prožektorių įrengimas)
Pradžia
Pabaiga
Vykdytojas
Ministerija
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir
Veiksmo
pavadinimas
atrankos būdas
2016
2018
Varėnos
Kultūros ministerija
7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti
R
rajono
sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas
savivaldybės
darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)
administracija

1.1.12v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)
Iš viso veiksmui
Valstybės biudžeto lėšos
Savivaldybės biudžeto
įgyvendinti
lėšos
Iš viso
iš jų
Iš viso
iš jų bendrasis
bendrasis
finansavimas
finansavimas
352 401

52 860

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

Iš viso

Iš viso

iš jų bendrasis
finansavimas

ES lėšos

iš jų
bendrasis
finansavimas

52 860

299 541

1.1.13v Veiksmas: Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui (planuojamas ežero pakrantės sutvarkymas,
želdynų suformavimas, pėsčiųjų takų, privažiavimų prie šalia esančių objektų, apšvietimo, mažosios architektūros elementų, vaikų ir suaugusių aktyvaus poilsio
aikštelių ir pan. įrengimas. Teritorija bus pritaikyta aktyviam poilsiui, rekreacijai ir laisvalaikiui, smulkiam verslui: prekybai, nuomos paslaugoms teikti)
Pradžia
Pabaiga
Vykdytojas
Ministerija
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir Veiksmo
pavadinimas
atrankos būdas
Varėnos
Vidaus reikalų ministerija
7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti
R
2017
2020
rajono
sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas
savivaldybės
darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)
administracija
1.1.13v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)
Iš viso veiksmui
Valstybės biudžeto lėšos
Savivaldybės biudžeto
įgyvendinti
lėšos
Iš viso
iš jų
Iš viso
iš jų bendrasis
bendrasis
finansavimas
finansavimas
705 000

52 875

52 875

52 875

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

Iš viso

Iš viso

iš jų bendrasis
finansavimas

52 875

ES lėšos

iš jų
bendrasis
finansavimas
599 250

1.1.14v Veiksmas: Buvusios pramoninės teritorijos Pramonės g. 1 Alytuje, pritaikymas verslo vystymui ir plėtrai (kompleksiškai

atnaujinti apleistą pramoninę teritoriją (Pramonės g.1), pritaikyti šią erdvę ir joje esančią infrastruktūrą verslo plėtrai, naujų darbo vietų kūrimui.
Numatomos pagrindinės veiklos: teritorijos sutvarkymas; apšvietimo tinklų įrengimas ir atnaujinimas privažiavimo gatvių įrengimas; būtinų
komunikacijų įrengimas; parkavimo aikštelės įrengimas. Numatyta įrengti dalį inžinerinių tinklų. Tikimasi, kad po veiksmo įgyvendinimo
pramoninė zona taps patrauklesnė investicijoms – čia galėtų įsikurti verslo įmonės, sukurtos naujos darbo vietos)
Pradžia

Pabaiga

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretus uždavinys

Veiksmo
atrankos būdas

2016

2018

Alytaus miesto
savivaldybės
administracija

Vidaus reikalų
ministerija

1.1.14v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)
Iš viso veiksmui
Valstybės biudžeto lėšos
Savivaldybės biudžeto lėšos
įgyvendinti
Iš viso
iš jų
Iš viso
iš jų bendrasis
bendrasis
finansavimas
finansavimas

1 497623

102 218

102 218

236 925

7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti
sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas
darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

Kitos viešosios lėšos
Iš viso
iš jų bendrasis
finansavimas

Privačios lėšos
Iš viso
iš jų
bendrasis
finansavimas

V

ES lėšos

1 158 480

236 925

1.1.15v Veiksmas: Nenaudojamų teritorijų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas verslui (planuojamas sklypų investuotojams Varėnos
mieste paruošimas įrengiant būtinas susisiekimo komunikacijas, inžinerinių tinklų įvadus bei savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nenaudojamo pastato,
Aušros g. 17, Varėnoje, nugriovimas ir sklypo pritaikymas komercinei veiklai)
Pradžia
Pabaiga
Vykdytojas
Ministerija
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir
Veiksmo
pavadinimas
atrankos būdas
2018

2020

Varėnos
rajono
savivaldybės
administracija

Vidaus reikalų ministerija

1.1.15v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)
Iš viso veiksmui
Valstybės biudžeto lėšos
Savivaldybės biudžeto
įgyvendinti
lėšos
Iš viso
iš jų
Iš viso
iš jų bendrasis
bendrasis
finansavimas
finansavimas
250 000

18 750

18 750

18 750

18 750

7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti
sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas
darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

R

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso

Iš viso

iš jų bendrasis
finansavimas

iš jų
bendrasis
finansavimas
212 500

1.1.16v Veiksmas: Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (II etapas) (planuojamas Varėnos
krašto legendų ir padavimų parko atnaujinimas: dangos, apšvietimas, aplinka, mažoji architektūra ir pan., vaikų žaidimų aikštelės, viešojo tualeto įrengimas.
Parkas bus pritaikytas kultūriniams renginiams, rekreacijai ir laisvalaikiui, smulkiam verslui: prekybai, nuomos paslaugoms teikti)
Pradžia
Pabaiga
Vykdytojas
Ministerija
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris
Veiksmo

2017

2019

Varėnos
rajono
savivaldybės
administracija

Vidaus reikalų ministerija

1.1.16v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)
Iš viso veiksmui
Valstybės biudžeto lėšos
Savivaldybės biudžeto
įgyvendinti
lėšos
Iš viso
iš jų
Iš viso
iš jų bendrasis
bendrasis
finansavimas
finansavimas
1 004 001

74 641

74 641

83 426

pavadinimas
7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti
sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas
darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

atrankos būdas
R

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso

Iš viso

iš jų bendrasis
finansavimas

iš jų bendrasis
finansavimas

83 426

845 934

1.1.17v Veiksmas: Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (planuojamas
vaikų žaidimo aikštelių įrengimas, automobilių stovėjimo aikštelių ir takų atnaujinimas įrengiant naują asfalto ir trinkelių dangą prie Varėnos mieste esančių
daugiabučių gyvenamųjų pastatų)
Pradžia
Pabaiga
Vykdytojas
Ministerija
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris pavadinimas Veiksmo
atrankos būdas
2018
2020
Varėnos rajono
Vidaus reikalų ministerija
7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas
R
savivaldybės
investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas
administracija
tikslinėse teritorijose (miestuose)
1.1.17v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)
Iš viso veiksmui
Valstybės biudžeto lėšos
Savivaldybės biudžeto lėšos Kitos viešosios lėšos
įgyvendinti
Iš viso
iš jų bendrasis Iš viso
iš jų bendrasis Iš viso
iš jų bendrasis
finansavimas
finansavimas
finansavimas
252 619
18 946
18 946
18 947
18 947

Iš viso pagal 1.1.
uždavinį

Valstybės biudžeto lėšos
(Eur)
Iš viso
iš jų
bendrasis

Savivaldybės biudžeto
lėšos (Eur)
Iš viso
iš jų
bendrasis

Privačios lėšos
Iš viso

iš jų bendrasis
finansavimas
214 726

Kitos viešosios lėšos (Eur)

Privačios lėšos (Eur)

Iš viso

Iš viso

iš jų bendrasis
finansavimas

ES lėšos

iš jų
bendrasis

ES lėšos (Eur)

finansavimas
9 283 756

869 552

869 552

finansavimas
1 005 786

1 005 786

finansavimas
170 000

170 000

18 199

18 199

7 220 219

1.2. Uždavinys: Pagerinti darbo jėgos judėjimo galimybes tikslinėse teritorijose ir susietoje teritorijoje, gerinant susisiekimo sistemas
1.2.1v Veiksmas: Vieningos elektroninės viešojo transporto valdymo sistemos įdiegimas Alytaus mieste (įgyvendinus projektą numatyta įdiegti
miesto viešojo transporto maršrutų planavimą, bilietų pardavimą, marketingą, tarifų politiką bei informacijos teikimą keleiviams. Ši sistema turėtų apimti
viešojo transporto schemas žemėlapiuose, tvarkaraščius, miesto vietovių pasiekiamumą, bilietų pardavimo terminalų vietas, jų kainas ir teikiamas lengvatas.
Projektas prisidės prie gyventojų, besinaudojančių įdiegtomis darnaus judumo priemonėmis, skaičiaus didinimo)
Pradžia
Pabaiga
Vykdytojas
Ministerija
Veiksmų programos konkretus uždavinys
Veiksmo
atrankos būdas
2017
2019
Alytaus
Susisiekimo ministerija
4.5.1.Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai
R
miesto
draugišką transportą siekiant sumažinti anglies
savivaldybės
dioksido išmetimus
administracija
1.2.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)
Iš viso veiksmui
Valstybės biudžeto lėšos
Savivaldybės biudžeto
įgyvendinti
lėšos
Iš viso
iš jų
Iš viso
iš jų bendrasis
bendrasis
finansavimas
finansavimas
270 000
40 500
40 500

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

Iš viso

Iš viso

iš jų bendrasis
finansavimas

ES lėšos

iš jų
bendrasis
finansavimas
229 500

1.2.2v Veiksmas: Nekenksmingų aplinkai viešojo transporto priemonių įsigijimas (numatoma įsigyti 2 nekenksmingas aplinkai visuomeninio
transporto priemones)
Pradžia
Pabaiga
Vykdytojas
Ministerija
Veiksmų programos konkretus uždavinys
Veiksmo
atrankos būdas

2017

2019

Alytaus miesto
savivaldybės
administracija

Susisiekimo ministerija

1.2.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)
Iš viso veiksmui
Valstybės biudžeto lėšos
Savivaldybės biudžeto
įgyvendinti
lėšos
Iš viso
iš jų
Iš viso
iš jų bendrasis
bendrasis
finansavimas
finansavimas

406 091

60 914

4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai
draugišką transportą siekiant sumažinti anglies
dioksido išmetimus

R

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso

Iš viso

iš jų bendrasis
finansavimas

iš jų
bendrasis
finansavimas
345 177

60 914

1.2.3v Veiksmas: Alytaus miesto šviesoforų valdymo sistemos modernizavimas (projektas prisidės prie gyventojų, besinaudojančių įdiegtomis
darnaus judumo priemonėmis, skaičiaus didinimo. Bus Įdiegta centralizuota šviesoforų valdymo ir stebėjimo sistema Alytaus mieste. Sukurta šviesoforinės
signalizacijos įrenginių nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistema, leidžianti nuotoliniu būdu vartotojui stebėti šviesoforų veikimą. Eismo dalyvių srautų
valdymui bus įdiegti eismo jutikliai)
Pradžia
Pabaiga
Vykdytojas
Ministerija
Veiksmų programos konkretus uždavinys
Veiksmo
atrankos būdas
2018
2019
Alytaus miesto Susisiekimo ministerija
4.5.1 Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai
R
savivaldybės
draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies
administracija
dioksido išmetimus
1.2.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)
Iš viso veiksmui
Valstybės biudžeto lėšos
Savivaldybės biudžeto
įgyvendinti
lėšos
Iš viso
iš jų bendrasis Iš viso
iš jų bendrasis
finansavimas
finansavimas
110 000

16 500

16 500

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

Iš viso

Iš viso

iš jų bendrasis
finansavimas

ES lėšos

iš jų
bendrasis
finansavimas
93 500

1.2.4v Veiksmas: Alytaus miesto darnaus judumo plano parengimas (įgyvendinus priemonę siekiama užtikrinti patogų ir aplinkai draugišką
susisiekimą, gerinti eismo saugą bei didinti miesto aplinkos patrauklumą. Rengiant planą bus naudojamasi susisiekimo ministro įsakymu patvirtintomis Darnaus
judumo mieste planų rengimo gairėmis)
Pradžia
Pabaiga
Vykdytojas
Ministerija
Veiksmų programos konkretus uždavinys
Veiksmo
atrankos būdas

2016

2017

Alytaus
miesto
savivaldybės
administracija

Susisiekimo ministerija

1.2.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)
Iš viso veiksmui
Valstybės biudžeto lėšos
Savivaldybės biudžeto
įgyvendinti
lėšos
Iš viso
iš jų bendrasis Iš viso
iš jų bendrasis
finansavimas
finansavimas

58 200

8 730

4.5.1 Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai
draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies
dioksido išmetimus

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

Iš viso

Iš viso

iš jų bendrasis
finansavimas

V

ES lėšos

iš jų
bendrasis
finansavimas

8 730

49 470

1.2.5v Veiksmas: Perspektyvinės gatvės nuo Pramonės g. iki Naujosios g. Alytuje, įrengimas (įgyvendinus priemonę bus atlikta 0,715 km. gatvės
rekonstrukcija, atnaujintas apšvietimas. Veiksmas siejasi su veiksmu „Buvusių pramoninių teritorijų pritaikymas verslo vystymui ir plėtrai“, kadangi Pramonės
gatvė jungiasi su numatoma įrengti pramonine teritorija. Tai miesto gatvė, jungianti gyvenamųjų namų kvartalus su pramonine miesto dalimi bei mieste
esančiais laisvalaikio užimtumo objektais, todėl jos rekonstrukcija prisidės prie spartesnės miesto ekonominės plėtros, naujų darbo vietų kūrimo, gyventojams
bus sudarytos geresnės sąlygos pasiekti darbo vietas bei laisvalaikio praleidimo objektus)
Pradžia
Pabaiga
Vykdytojas
Ministerija
Veiksmų programos konkretus uždavinys
Veiksmo
atrankos būdas
2016

2018

Alytaus miesto
savivaldybės
administracija

Susisiekimo ministerija

1.2.5 v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)
Iš viso veiksmui
Valstybės biudžeto lėšos
Savivaldybės biudžeto
įgyvendinti
lėšos
Iš viso
iš jų bendrasis Iš viso
iš jų bendrasis
finansavimas
finansavimas

1 402 213

654 275

654 275

6.2.1. Padidinti regionų judumą plėtojant regionų
jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir
diegiant eismo saugos priemones

R

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso

Iš viso

iš jų bendrasis
finansavimas

iš jų
bendrasis
finansavimas

747 938

1.2.6v Veiksmas: Dviračių trasų, infrastruktūros įrengimas nuo Putinų g. žiedo Pramonės gatvėje, Alytaus mieste (planuojamas dviračių takų
nuo Putinų gatvės žiedo Pramonės gatvėje įrengimas integruosis į bendrą dviračių takų tinklą, siekiant užtikrinti ekologiškų transporto priemonių plėtrą ir darnų
bei saugų judumą, gyventojams sudarant geresnes sąlygas pasiekti darbo vietas ekologišku transportu)

Pradžia

Pabaiga

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinys

Veiksmo
atrankos būdas

2016

2020

Alytaus
miesto
savivaldybės
administracija

Susisiekimo ministerija

4.5.1 Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai
draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies
dioksido išmetimus

R

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso

Iš viso

1.2.6v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)
Iš viso veiksmui
Valstybės biudžeto lėšos
Savivaldybės biudžeto
įgyvendinti
lėšos
Iš viso
iš jų
Iš viso
iš jų bendrasis
bendrasis
finansavimas
finansavimas

135 732

20 400

iš jų bendrasis
finansavimas

iš jų bendrasis
finansavimas
115 332

20 400

1.2.7v Dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra Lazdijų miesto Turistų gatvėje iki sodų bendrijos „Baltasis“ Lazdijų seniūnijoje (Dviračių ir
pėsčiųjų takų plėtra integruojant juos į bendrą dviračių takų sistemą, siekiant užtikrinti ekologiškų transporto priemonių plėtrą ir darnų bei saugų
judrumą, gyventojams sudarant geresnes sąlygas pasiekti darbo vietas ekologišku transportu)
Pradžia

Pabaiga

Vykdytojas

Ministerija

2016

2020

Lazdijų
rajono
savivaldybės
administracij
a

Susisiekimo ministerija

1.2.7v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)
Iš viso veiksmui
Valstybės biudžeto lėšos
Savivaldybės biudžeto
įgyvendinti
lėšos
Iš viso
iš jų
Iš viso
iš jų bendrasis
bendrasis
finansavimas
finansavimas
13 166
87 775
13 166

Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių)
numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai)
4.5.1 Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai
draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies
dioksido išmetimus

Veiksmo
atrankos būdas
R

Kitos viešosios lėšos:

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso

Iš viso

iš jų bendrasis
finansavimas

iš jų
bendrasis
finansavimas

74 609

1.2.8v Veiksmas: Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių ir M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija (* Kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšos, skirtos Varėnos rajono savivaldybei vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms
užtikrinti.
Planuojama Varėnos m. J. Basanavičiaus g. atkarpos rekonstrukcija įrengiant naują asfalto dangą, paviršinių nuotekų tinklus, atnaujinant apšvietimą,
įdiegiant inžinerines saugaus eismo priemones bei Savanorių ir M. K. Čiurlionio g. sankryžos rekonstrukcija į žiedinę sankryžą. Veiksmo įgyvendinimas
prisidės prie spartesnės miesto ekonominės plėtros, naujų darbo vietų kūrimo, gyventojams bus sudarytos geresnės ir saugesnės sąlygos pasiekti darbo vietas bei
laisvalaikio praleidimo objektus)
Pradžia

Pabaiga

Vykdytojas

Ministerija

2014

2018

Varėnos rajono
savivaldybės
administracija

Susisiekimo ministerija

1.2.8 v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)
Iš viso veiksmui
Valstybės biudžeto lėšos
Savivaldybės biudžeto
įgyvendinti
lėšos
Iš viso
iš jų
Iš viso
iš jų bendrasis
bendrasis
finansavimas
finansavimas
835 464
62 660
62 660

Veiksmų programos konkretaus uždavinio
numeris ir pavadinimas
6.2.1. Padidinti regionų judumą plėtojant
regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto
tinklu ir diegiant eismo saugos priemones

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

Iš viso

iš jų bendrasis
finansavimas

Iš viso

62 660*

62 660*

Veiksmo
atrankos būdas
R

ES lėšos

iš jų
bendrasis
finansavimas
710 144

1.2.9v Veiksmas: Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos miesto J. Basanavičiaus ir Žiedo gatvėse (planuojamas dviračių ir pėsčiųjų tako
įrengimas Varėnos m. J. Basanavičiaus gatvės atkarpoje nuo Perlojos g. iki Trumposios g. bei dviračių tako Varėnos m. Žiedo g. įrengimas integruojant juos į
bendrą miesto dviračių takų sistemą, siekiant užtikrinti ekologiškų transporto priemonių plėtrą ir darnų bei saugų judumą mieste, gyventojams bus sudarytos
geresnės sąlygos pasiekti darbo vietas ekologišku transportu)
Pradžia
Pabaiga
Vykdytojas
Ministerija
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris Veiksmo
ir pavadinimas
atrankos būdas
2014
2018
Varėnos
Susisiekimo ministerija
4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai
R
rajono
draugišką transportą ,siekiant sumažinti anglies
savivaldybės
dioksido išmetimus
administracija
1.2.9v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)
Iš viso veiksmui
Valstybės biudžeto lėšos
Savivaldybės biudžeto
įgyvendinti
lėšos

Kitos viešosios lėšos:

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso

96 513

iš jų
bendrasis
finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis
finansavimas

14 477

14 477

Iš viso

iš jų bendrasis
finansavimas

Iš viso

iš jų
bendrasis
finansavimas
82 036

1.2.10v Veiksmas: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija Varėnos miesto J. Basanavičiaus gatvėje
(planuojama vandens ir nuotekų tinklų rekonstrukcija bus atlikta Varėnos miesto J. Basanavičiaus gatvėje, todėl šis veiksmas tiesiogiai siejasi su veiksmu
„Varėnos miesto J.Basanavičiaus, Savanorių ir M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija“)
Pradžia
Pabaiga
Vykdytojas
Ministerija
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir
Veiksmo
pavadinimas
atrankos būdas
2014
UAB
Aplinkos ministerija
5.3.2. Padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
R
2018
„Varėnos
paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą
vandenys“
1.2.10v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)
Iš viso veiksmui
Valstybės biudžeto lėšos
Savivaldybės biudžeto
įgyvendinti
lėšos
Iš viso
iš jų
Iš viso
iš jų bendrasis
bendrasis
finansavimas
finansavimas

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

Iš viso

Iš viso

iš jų
bendrasis
finansavimas

79 177

79 177

iš jų bendrasis
finansavimas

158 354

ES lėšos

79 177

1.2.11v Veiksmas Darnaus judumo plano Druskininkuose parengimas (įgyvendinus projektą siekiama užtikrinti patogų ir aplinkai draugišką
susisiekimą, gerinti eismo saugą bei didinti miesto aplinkos patrauklumą. Rengiant planą bus naudojamasi susisiekimo ministro įsakymu patvirtintomis Darnaus
judumo mieste planų rengimo gairėmis)
Pradžia
Pabaiga
Vykdytojas
Ministerija
Veiksmų programos konkretus uždavinys
Veiksmo
atrankos būdas
2016
2017
Druskininkų
Susisiekimo ministerija
4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai
V
savivaldybės
draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies
administracija
dioksido išmetimus.
1.2.11v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)
Iš viso veiksmui
Valstybės biudžeto lėšos
Savivaldybės biudžeto
įgyvendinti
lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso

iš jų bendrasis
finansavimas

19000

Iš viso

iš jų bendrasis
finansavimas

2850

2850

Iš viso

iš jų bendrasis
finansavimas

Iš viso

iš jų
bendrasis
finansavimas
16150

1.2.12v Veiksmas: Lazdijų miesto Seinų ir Lazdijos gatvių bei vietinės reikšmės kelio nuo Janonio gatvės iki Lazdijų hipodromo
rekonstravimas (Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas bei kelių transporto infrastruktūros gerinimas Lazdijų miesto Seinų ir Lazdijos
gatvėse bei vietinės reikšmės kelyje nuo Janonio g. iki Lazdijų hipodromo)

Pradžia

Pabaiga

Vykdytojas

2017

2019

Lazdijų rajono Susisiekimo ministerija
savivaldybės
administracija

Ministerija

1.2.12v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)
Iš viso veiksmui
Valstybės biudžeto lėšos
Savivaldybės biudžeto
įgyvendinti
lėšos
Iš viso
iš jų
Iš viso
iš jų bendrasis
bendrasis
finansavimas
finansavimas
759 934
113 990
113 990

Veiksmų programos konkretaus uždavinio
(uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas
(pavadinimai)
6.2.1. Padidinti regionų judumą plėtojant regionų
jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir
diegiant eismo saugos priemones
Kitos viešosios lėšos:

Privačios lėšos

Iš viso

Iš viso

iš jų bendrasis
finansavimas

Veiksmo
atrankos būdas
R

ES lėšos

iš jų
bendrasis
finansavimas
645 944

1.2.13v Veiksmas: M. K. Čiurlionio gatvės atkarpos Druskininkų m. rekonstrukcija (įgyvendinus priemonę bus atlikta 0,400 km. gatvės
rekonstrukcija, atnaujintas apšvietimas. M. K. Čiurlionio gatvė yra viena iš pagrindinių ir intensyviausių gatvių Druskininkų mieste, jungianti gyvenamųjų
namų kvartalus su centrine miesto dalimi bei mieste esančiais svarbiausiais traukos objektais (vandens pramogų parku, sanatorijomis, mokyklomis, poliklinika,
autobusų stotimi, kitų institucijų ir visuomeninių organizacijų ir pan.). M. K. Čiurlionio gatvės atkarpos rekonstrukcija prisidės prie spartesnės miesto
ekonominės plėtros, naujų darbo vietų kūrimo, gyventojams ir kurorto svečiams bus užtikrintas geresnis ir saugesnis objektų pasiekiamumas)
Pradžia

Pabaiga

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretus uždavinys

Veiksmo
atrankos būdas

2017

2020

Druskininkų
savivaldybės
administracija

Susisiekimo ministerija

1.2.13 v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)
Iš viso veiksmui
Valstybės biudžeto lėšos
Savivaldybės biudžeto
įgyvendinti
lėšos
Iš viso
iš jų bendrasis Iš viso
iš jų bendrasis
finansavimas
finansavimas

1 105 232
Iš viso pagal
1.2. uždavinį

607 594
Valstybės biudžeto lėšos
(Eur)
Iš viso
iš jų
bendrasis
finansavimas

5 444 508
Iš viso pagal
Alytaus ITV
programos
veiksmų planą

14 728 264

6.2.1. Padidinti regionų judumą plėtojant regionų
jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir
diegiant eismo saugos priemones

R

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso

Iš viso

iš jų bendrasis
finansavimas

iš jų
bendrasis
finansavimas

607 594

497 638

Savivaldybės biudžeto
lėšos (Eur)
Iš viso
iš jų
bendrasis
finansavimas

Kitos viešosios lėšos
(Eur.)
Iš viso
iš jų bendrasis
finansavimas

Privačios lėšos (Eur)
Iš viso

iš jų
bendrasis
finansavimas

1 616 056

62660

79 177

79 177

1 616 056

62660

Valstybės biudžeto lėšos
(Eur)

Savivaldybės biudžeto
lėšos (Eur)

Kitos viešosios lėšos (Eur)

Privačios lėšos (Eur)

Iš viso

iš jų
bendrasis
finansavimas

Iš viso

iš jų
bendrasis
finansavimas

Iš viso

iš jų bendrasis
finansavimas

Iš viso

iš jų
bendrasis
finansavimas

869 552

869 552

2 621 842

2 621 842

232 660

232 660

97 376

97 376

---------------------------------------------

ES lėšos (Eur)

3 686 615
ES lėšos (Eur)

10 906 834

