ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

SVARBIAUSI MIESTO VIEŠŲJŲ ERDVIŲ, SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS TVARKYMO PROJEKTAI .......................................................
SVARBIAUSI MIESTO LAISVALAIKIO/ POILSIO/ KULTŪROS / BENDRADARBIAVIMO PROJEKTAI................................................................
SVARBIAUSI MIESTO VERSLO APLINKOS GERINIMO PROJEKTAI .........................................................................................................................
SVARBIAUSI MIESTO ŠVIETIMO, SVEIKATOS IR SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS TVARKYMO PROJEKTAI ..........................................
PLANAVIMO, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VEIKLOS GERINIMO PROJEKTAI .......................................................................................

SVARBIAUSI MIESTO VIEŠŲJŲ ERDVIŲ, SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS TVARKYMO PROJEKTAI
Nr.

Projekto pavadinimas

Programa / fondas
pavadinimas

Bendra projekto
vertė, Lt/Eur

Įgyvendinimo laikotarpis

Rezultatai

1.

Alytaus regiono atliekų
tvarkymo sistemos
sukūrimas

ISPA fondas

26.936.000,00 Lt

2001–2008

Sukurta kompleksinė atliekų tvarkymo sistema,
atitinkanti Europos ir Lietuvos Respublikos
teisės aktų nuostatus, pastatyti atliekų tvarkymo
ir šalinimo įrenginiai.

2.

Alytaus miesto Draugystės
gatvės rekonstrukcija

Europos regioninės plėtros
fondas (ERPF)

1.688.065,00 Lt

2004–2007

3.

Nemuno pakrančių Alytuje
integravimas į bendrą
Dzūkijos ir Suvalkų krašto
vandens turizmo sistemą

PHARE 2003
bendradarbiavimo abipus
sienos programa Baltijos
jūros regione

932.256,00 Lt

2005–2006

Rekonstruota Draugystės gatvė: rekonstruota
gatvės važiuojamoji dalis, įrengti šaligatviai,
paviršiaus nuotekų tinklas, valyto vandens
nuvedimo linija, 0,4 kV ETL kabelinė
apšvietimo sistema.
Rekonstruota Nemuno gatvė, įrengtas
privažiavimo kelias prie stacionarios
prieplaukos.

4.

Didžiosios Dailidės
teritorijos, užterštos
sunkiaisiais metalais,
išvalymas ir sutvarkymas

Europos regioninės plėtros
fondas (ERPF)

197.000,00 Lt

2005–2006

Parengta Didžiosios Dailidės teritorijos
išvalymo ir pritaikymo rekreacijai galimybių
studija, parengtas Didžiosios Dailidės 20 ha
teritorijos topografinis ir detalusis planas.

5.

Nemuno aukštupio baseino
vandentvarkos ūkio
investicijos
Alytaus miesto Punsko
gatvės rekonstrukcija (II
etapas)

Sanglaudos fondas

171.995.000,00 Lt

2005–2013

Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Alytaus
mieste.

Europos regioninės plėtros
fondas (ERPF)

5.309.660,00 Lt

2006–2008

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu atlikta
Alytaus miesto Punsko gatvės rekonstrukcija:
paplatinta Punsko gatvė iki 11,5 m keičiant
skersinį ir išilginį nuolydžius (ilgis 1,735 km);
įrengtas vienpusis dviračių takas (ilgis 1,735
km, plotis 2 m); vienpusis šaligatvis (ilgis 1,735
km); vienpusis apšvietimas (ilgis 1,735 km) ir
lietaus kanalizacija (ilgis 1,735 km).

6.

7.

Didžiosios Dailidės
teritorijos, užterštos
sunkiaisiais metalais,
išvalymas ir sutvarkymas (II
etapas)

Europos regioninės plėtros
fondas (ERPF)

2.000.000,00 Lt

2006–2008

Antrąjį etapą buvo parengtas Didžiosios
Dailidės ežero išvalymo techninis projektas,
atlikti išvalymo parengiamieji darbai (iš ežero
nuleistas vanduo, sutvarkytas privažiavimo
kelias, ežero teritorijoje iškirsti krūmai ir
menkaverčiai medžiai) ir išvalyta dalis (apie 7
%) Didžiojo Dailidės ežero.

8.

Žuvinto ir Likiškėlių gatvių
sujungimas

3.522.236,82 Lt

2009–2011

Sujungtos Žuvinto ir Likiškėlių gatvės – jos
pratęstos, įrengtas šaligatvis, dviračių, pėsčiųjų
takas, apšvietimas, inžineriniai tinklai.

9.

Didžiosios Dailidės
teritorijos, užterštos
sunkiaisiais metalais,
išvalymas ir sutvarkymas (III
etapas)

2007–2013 m. Struktūriniai
fondai. Ekonominio augimo
veiksmų programa (pagal
savivaldos transporto
modernizavimo ir plėtros
priemonę).
2007–2013 m. Struktūriniai
fondai. Sanglaudos skatinimo
veiksmų programa (pagal
vandens telkinių būklės
gerinimo priemonę)

1.461.214,56 Lt

2010 - 2011

10.

Dailidės ežerėlio išvalymas,
Nr. VP3-1.4-AM-04-R-11008

159.707,33 Lt

2011-2013

11.

Pirmojo Alytaus aikštės ir jos
prieigų kompleksinis
sutvarkymas: Pirmojo
Alytaus aikštės, fontano
rekonstrukcija, pėsčiųjų,
dviračių takų iki Studentų
skvero, apšvietimo
įrengimas, aplinkos
sutvarkymas, Nr. VP3-1.1VRM-01-R-11-005

Sanglaudos skatinimo
veiksmų programa. Vandens
telkinių būklės gerinimo
priemonė
2007–2013 m. Struktūriniai
fondai. Sanglaudos skatinimo
veiksmų programa.
Regioninių ekonomikos
augimo centrų plėtros
priemonė.

Projekto metu buvo iškastas užterštas dumblas ir
išvežtas į dumblo saugojimo aikštelę. Atlikus
projektą, pagerėjo Didžiosios Dailidės
ekologinė būklė. Ežeras pritaikytas gyventojų
reikmėms, pagerėjo gyvenamoji aplinka miesto
gyventojams, padidėjo miesto patrauklumas
investuotojams, pagerėjo Alytaus miesto
estetinis vaizdas.
Išvalytas ežerėlis, pagerinta jo ekologinė būklė,
ežerėlis pritaikytas visuomenės poreikiams.

3.648.744,20 Lt

2008-2012

Rekonstruota Pirmojo Alytaus aikštė (paklota
aikštės danga, rekonstruotas fontanas, įrengtas
apšvietimas, šurfas, įrengta žaidimų aikštelė,
vaizdo stebėjimo kameros, mažoji architektūra,
sutvarkyta aplinka), nutiesti pėsčiųjų, dviračių
takai tuo aikštės iki Studentų skvero.

12.

Dainavos gyvenamojo rajono
viešųjų erdvių sutvarkymas
(esamų automobilių aikštelių,
šaligatvių, pėsčiųjų takų,
apšvietimo, vaikų žaidimo
aikštelių rekonstrukcija ir
naujų įrengimas), Nr. VP31.1-VRM-01-R-11-004

2007–2013 m. Struktūriniai
fondai. Sanglaudos skatinimo
veiksmų programa.
Regioninių ekonomikos
augimo centrų plėtros
priemonė.

14.897.220,29 Lt

2008-2012

Sutvarkytos Dainavos gyvenamojo rajono
viešosios erdvės, rekonstruotos ir naujai įrengtos
automobilių aikštelės, vaikų žaidimo aikštelės,
poilsio ir sporto aikštelės, įrengti pėsčiųjų bei
dviračių takai. Taip pat rekonstruota Naujosios
gatvės atkarpa nuo Tvirtovės gatvės iki Žuvinto
gatvės, įrengta žiedinė sankryža, šaligatviai,
apšvietimas, sutvarkyta aplinka.

13.

Naujosios gatvės dalies II
eilės ruožo įrengimas

2007–2013 m. Struktūriniai
fondai. Ekonomikos augimo
veiksmų programa.
Savivaldos transporto
infrastruktūros
modernizavimo ir plėtros
priemonė

4.221.903,68 Lt

2011-2013

Įrengtas Naujosios gatvės dalies nuo Žuvinto
gatvės iki Miklusėnų gatvės II eilės ruožas.

14.

Vilniaus ir Kauno gatvių
žiedo, Senamiesčio skvero ir
aplinkinių S. Dariaus ir S.
Girėno, Vilniaus, Bažnyčios
gatvių, Alyvų tako aplinkos
kompleksinis tvarkymas
(šaligatvių, pėsčiųjų takų,
apšvietimo, fontano
rekonstrukcija), Nr. VP3-1.1VRM-01-R-11-003.
Patalpų, esančių Rotušės a. 2
(Alytaus miesto teatro
pastato), rekonstrukcija ir
aplinkinės teritorijos
pritaikymas miesto
bendruomenės poreikiams,
Nr. VP3-1.1-VRM-01-R-11007

Sanglaudos skatinimo
veiksmų programa.
Regioninių ekonomikos
augimo centrų plėtros
priemonė

9.601.026,32 Lt

2009–2012

Rekonstruotos Vilniaus, S. Dariaus ir S. Girėno,
Bažnyčios gatvių ir Alyvų tako atkarpos,
šaligatviai, automobilių aikštelės, apšvietimas.
Įrengtas Vilniaus ir Kauno gatvių žiedas.
Rekonstruotas Senamiesčio skveras, fontanas.
Teritorijoje įrengtos vaizdo stebėjimo kameros,
mažoji architektūra, sutvarkyta aplinka

2007–2013 m. Struktūriniai
fondai. Sanglaudos skatinimo
veiksmų programa.
Regioninių ekonomikos
augimo centrų plėtros
priemonė

3.708.476,08 Lt

2008-2014

Suremontuota ir atnaujinta teatro atraminė
sienutė. Teatro pastato seni langai ir vitrinos
pakeisti naujais. Siekiant efektyviau išnaudoti
teatro terasą, įrengtas stogelis.Teatro aplinkinė
teritorija atnaujinta: pakeistas aikštės
apšvietimas, atnaujintas fontanas, pakeista
aikštės danga.

15.

.

16.

Miesto centro dalies,
apribotos Pulko, Vilniaus,
Ugniagesių, S. Dariaus ir S.
Girėno, Sporto, Birutės
gatvėmis, Rotušės a. dalies
viešųjų erdvių kompleksinis
sutvarkymas, Nr. VP3-1.1VRM-01-R-11-006

Sanglaudos skatinimo
veiksmų programa.
Regioninių ekonomikos
augimo centrų plėtros
priemonė

8.609.456,42 Lt

2009–2014

Rekonstruotos Pulko, Vilniaus, Ugniagesių, S.
Dariaus ir S. Girėno, Sporto, Birutės gatvių,
Rotušės a. dalies atkarpos: suremontuotos
asfaltbetonio dangos, rekonstruotos gatvių
apšvietimo linijos, rekonstruoti ir įrengti
šaligatviai, automobilių aikštelės, įrengta mažoji
architektūra, vaizdo stebėjimo kameros,
sutvarkyta aplinka.
Rekonstruota Sporto gatvė – įrengtas dviračių ir
pėsčiųjų takas.

17.

Šviesesnė kaimynystė LTPL/178

Europos teritorinio
bendradarbiavimo tikslo
Lietuvos ir Lenkijos
bendradarbiavimo per sieną
programa

904.368.49 Eur

2013 – 2014

18.

Apleistos teritorijos Žaliojoje
gatvėje sutvarkymas,
pašalinant krūmus ir šiukšles,
kanalizuojant griovį ir
rekonstruojant gatvės
paviršių, Nr. VP3-1.1-VRM01-R-11-009

Sanglaudos skatinimo
veiksmų programa.
Regioninių ekonomikos
augimo centrų plėtros
priemonė

3.475.440,22 Eur

2009–2015

Bendradarbiaujant su kaimynais lenkais
pagerintas energijos vartojimo efektyvumas
Alytuje ir Luke, pakeičiant gatvių apšvietimo
senus, neekonomiškus šviestuvus naujais, su
ekonomiškomis lempomis. Alytuje pakeisti
gatvių šviestuvai be atramų (547 vnt.),
šviestuvai su atramomis (34 vnt.), šaligatvių
šviestuvai (95 vnt.). Luke modernizuota gatvių
apšvietimo sistema.
Sutvarkyta Žaliosios gatvės teritorija – ji
pritaikyta gyventojų poreikiams (įrengti
pėsčiųjų ir dviračių takai, poilsio zonos),
įrengtas tunelis po Ligoninės gatve, apšvietimas,
sutvarkyta aplinka.

SVARBIAUSI MIESTO LAISVALAIKIO/ POILSIO/ KULTŪROS / BENDRADARBIAVIMO PROJEKTAI
Nr.

Projekto pavadinimas

1.

Europos Sąjungos direktyvų
dėl maudyklų vandens
kokybės 76/160/EEC ir dėl
miesto nutekamųjų vandenų
valymo 91/271/EEC
įgyvendinimas per
Mėlynosios vėliavos
programą.

Programa / fondas
pavadinimas
PHARE 2003
bendradarbiavimo abipus
sienos programa Baltijos
jūros regione

Bendra projekto
vertė, Lt/Eur
120.000,00 Lt

Įgyvendinimo laikotarpis
2003–2004

Rezultatai
Parengtos Dailidės ežerėlio (Alytus),
Šeimyniškėlių (Šventosios upė, Anykščiai),
Rubikių ežero paplūdimių (Rubikių ežeras,
Anykščiai), Yglės ežero (Igliaukos seniūnija,
Marijampolės savivaldybė), Marių parko I
vingio bei Marių parko II vingio (Šešupės upė,
Marijampolė) paplūdimių galimybių studijos.

Alytaus miesto ekonominio
ir socialinio potencialo
vystymasis skatinant turizmo
sektoriaus plėtrą
Viešosios turizmo
infrastruktūros plėtra Alytuje

PHARE 2003
bendradarbiavimo abipus
sienos programa Baltijos
jūros regione
PHARE 2003
bendradarbiavimo abipus
sienos programa Baltijos
jūros regione

435.000,00 Lt

2004–2005

Parengta Nemuno pakrančių (dviračių ir
pėsčiųjų takų, mobilios prieplaukos,
privažiavimo kelio) techninė dokumentacija.

560.000,00 Lt

2004–2005

Parengta auto-, moto- bei slidinėjimo trasų ir
Miesto sodo sutvarkymo techninė
dokumentacija, išleistas leidinys turistams.

4.

Alytaus miesto Mažosios
Dailidės ežerėlio teritorijos
sutvarkymas ir pritaikymas
žmonėms su negalia,
skatinant Alytaus ir Suvalkų
miestų bendradarbiavimą
turizmo infrastruktūros
srityje

PHARE 2003
bendradarbiavimo abipus
sienos programa Baltijos
jūros regione

232.988,38 Lt

2005–2006

Parengta Dailidės ežerėlio prieigų ir teritorijos
sutvarkymo, pritaikant žmonėms su negalia,
techninė dokumentacija, taip pat parengta
automobilių stovėjimo aikštelės Basanavičiaus
gatvėje techninė dokumentacija, pastatyta vaikų
žaidimo aikštelė, pastatyti du biotualetai, išleisti
lankstinukai; informatyvus projekto viešinimas
yra reikalingi tiek Alytaus, tiek Suvalkų miestų
bendruomenėms bei verslo subjektams, kadangi
ateityje pagal parengtą techninę dokumentaciją
įgyvendinus veiklą bus pritraukti potencialūs
paslaugų vartotojai.

5.

Darnios kaimynystės link

PHARE 2003
bendradarbiavimo abipus
sienos programa Baltijos
jūros regione

224.000,00 Lt

2005–2006

Parengta studija NVO ir kitų pelno nesiekiančių
organizacijų strateginių bendradarbiavimo
kryptims nustatyti; suorganizuota pelno
nesiekiančių organizacijų konferencija –
tematinės diskusijos; sudarytas projektų idėjų
sąrašas; suorganizuoti praktiniai mokymai.

6.

Inovacijų ratas

Baltijos jūros regiono
INTERREG IIIB
kaimynystės programa

7.913.260,84 Lt

2005–2007

7.

Kultūrinio turizmo plėtra
Alytuje ir Suvalkuose

173.000,00 Lt

2005–2007

8.

VšĮ Alytaus sporto ir
rekreacijos centro baseino
renovacija

PHARE 2003
bendradarbiavimo abipus
sienos programa Baltijos
jūros regione
PHARE 2003
bendradarbiavimo abipus
sienos programa Baltijos
jūros regione

Projekto įgyvendinimo metu suorganizuota daug
susitikimų bei seminarų įvairiomis temomis –
„žaliosios energijos“ gamyba, jaunimo
demokratijos modelis, naujų paslaugų diegimas
atokiose vietose gyvenantiems žmonėms,
jaunimo verslumas, kultūros paveldo valdymas,
turizmo plėtra, mažų miestelių populiarinimas.
Parengta Alytaus piliakalnio pritaikymo
turizmui galimybių studija

50.000,00 Lt

2005–2007

2.

3.

Renovuotos baseino filtravimo ir dezinfekavimo
sistemos.

9.

Kempingų plėtra Lietuvos ir
Lenkijos pasienyje

PHARE 2003
bendradarbiavimo abipus
sienos programa Baltijos
jūros regione

899.000,00 Lt

2005–2007

Atlikta galimybių studija, parinkta kempingo
vieta, parengti kempingų detalieji planai
(Alytuje – kempingo Ulonų gatvėje detalusis
planas).

10.

Nemuno turistinės trasos
pilotinis (bandomasis)
infrastruktūros išvystymas

PHARE 2003
bendradarbiavimo abipus
sienos programa Baltijos
jūros regione

9.219.000,00 Lt

2005–2007

Įrengtos 6 stacionarios (tarp jų 1 Alytuje) ir 13
mobilių prieplaukų.

11.

Alytaus ir Suvalkų miestų
kultūros paslaugų rinkodaros
sukūrimas ir įgyvendinimas

Europos bendrijų iniciatyvos
INTERREG IIIA
Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos
federacijos Kaliningrado
srities kaimynystės programa

169.187,00 Lt

2005–2007

12.

Kultūrinio turizmo plėtra
Alytaus ir Suvalkų miestuose

PHARE 2003
bendradarbiavimo abipus
sienos programa Baltijos
jūros regione

13.

Turizmo vystymas tiesiant
dviračių ir pėsčiųjų takus
Lietuvos ir Lenkijos pasienio
regione

14.

Lietuvos ir Lenkijos pasienio
regionų turizmo saugumo
infrastruktūros plėtra

Europos bendrijų iniciatyvos
INTERREG IIIA
Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos
federacijos Kaliningrado
srities kaimynystės programa
Europos bendrijų iniciatyvos
INTERREG IIIA
Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos
federacijos Kaliningrado
srities kaimynystės programa

Projekto metu sukurta Alytaus ir Suvalkų
kultūros paslaugų rinkodaros 2 metų planas,
interneto tinklalapis lietuvių, lenkų, anglų
kalbomis, pristatantis Alytaus ir Suvalkų
kultūros paslaugas; įdiegta informacinė
švieslentė – bėganti eilutė; išleistas 2000 egz.
lietuvių, lenkų, anglų kalbomis Alytaus ir
Suvalkų teikiamų kultūros paslaugų leidinys ir
kompaktonė plokštelė „Alytus – Suvalkai. Kas?
Kur? Kada?“
Projekto metu surengtas Tarptautinis medžio
drožėjų simpoziumas, kurio metu sukurta 12
skulptūrų, parengta ir išleista 1000 vnt. leidinių
apie lankytinus kultūrinio turizmo objektus
Alytuje ir Suvalkuose, surengtas 1 dienos
pažintinis vizitas į Suvalkus, 2 dienų
konferencija „Kultūros paveldo objektų
pritaikymas kultūrinio turizmo poreikiams“.
Alytuje nutiestas 6 km ilgio dviračių ir pėsčiųjų
takas, įrengtas tako apšvietimas, poilsio
aikštelės, suoliukai, dviračių stovai,
šiukšliadėžės.

2005–2008

4.428.675,84 Lt

2005–2008

4.138.111,74 Lt

2006–2007

Parengta vaizdo stebėjimo kamerų išdėstymo ir
sistemos įdiegimo galimybių studija; Alytaus
miesto, Lazdijų rajono, Marijampolės, Varėnos
rajono, Vilkaviškio rajono bei Suvalkų miesto
savivaldybėse įrengtos vaizdo stebėjimo
sistemos – įsigyti 6 centriniai pultai ir
mažiausiai 80 vaizdo kamerų.

15.

Socialinių problemų
sprendimas sportu

Europos bendrijų iniciatyvos
INTERREG IIIA
Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos
federacijos Kaliningrado
srities kaimynystės programa

1.019.000,00 Lt

2006–2007

Projekto metu parengti ir išleisti informaciniai
leidiniai, pristatantys sportinio
bendradarbiavimo galimybes Alytaus ir Suvalkų
regionuose, suorganizuotos sporto varžybos,
sudarytos sąlygos socialiai remtiniems vaikams
lankyti sporto būrelius, suorganizuotos sporto
stovyklos tarptautiniam jaunimui.
Sutvarkyta Miesto sodo dalis, esanti tarp S.
Dariaus ir S. Girėno bei Pulko gatvių: įrengta
metalinė tvorelė, rekonstruotas fontano
vamzdynas; Miesto sodo dalyje, esančioje tarp
Laisvės Angelo aikštės, Sporto gatvės ir Dailės
mokyklos teritorijos, suklotos betoninės
trinkelės, įrengtos trys vaikų žaidimų aikštelės
su danga, apšvietimas, pastatyti nauji suoliukai,
šiukšliadėžės.

16.

Regiono turizmo vystymas
sutvarkant Europos aikštę
Suvalkuose ir miesto sodą
Alytuje

Europos bendrijų iniciatyvos
INTERREG IIIA
Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos
federacijos Kaliningrado
srities kaimynystės programa

1.035.840,00 Lt

2006–2007

17.

Nemuno euroregiono
profesinio mokymo plėtra ir
jaunimo bendradarbiavimo
skatinimas

Europos bendrijų iniciatyvos
INTERREG IIIA
Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos
federacijos Kaliningrado
srities kaimynystės programa

1.822.400,00 Lt

2006–2007

Suorganizuoti bendri darbiniai susitikimai ir
seminarai, daug susitikimų darbo grupėse su
vietos interesų grupėmis, partnerių susitikimai
bei baigiamoji konferencija. Parengta 12 realių
projektinių koncepcijų, kurios turėtų būti
įgyvendintos 2007–2013 metų programavimo
laikotarpiu, parengtos individualios Alytaus,
Marijampolės ir Suvalkų kolegijų plėtros
strategijos bei bendra Nemuno euroregiono
kolegijų bendradarbiavimo strategija.

18.

Jaunimo bendradarbiavimo
skatinimas Alytaus ir
Suvalkų miestuose

Europos bendrijų iniciatyvos
INTERREG IIIA
Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos
federacijos Kaliningrado
srities kaimynystės programa

169.000,00 Lt

2006–2007

Sukurtas jaunimo institucijų bendradarbiavimo
tinklas, surengti pažintiniai vizitai,
konferencijos, suorganizuotas Jaunimo menų
festivalis, išleisti leidiniai apie Alytuje ir
Suvalkuose veikiančias jaunimo institucijas,
tradicinius renginius ir formuojamą jaunimo
politiką.

19.

Vizualių menų sklaida
Alytaus ir Suvalkų miestuose

Europos bendrijų iniciatyvos
INTERREG IIIA
Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos
federacijos Kaliningrado
srities kaimynystės programa

169.000,00 Lt

2006–2008

Suorganizuoti kultūrinių mainų renginiai.

20.

Sportinio turizmo
infrastruktūros
modernizavimas Alytaus
mieste

Europos regioninės plėtros
fondas (ERPF)

6.169.504,44 Lt

2006–2008

Renovuotas Alytaus miesto sporto rūmų
baseinas – renovuotos išorinės sienos, šildymo
sistema, įrengti plaukikų starto bokšteliai,
plaukimo takelio atskyrimo plūdurai, įrengta

moderni valymo sistema, baseinas aprūpintas
visa reikalinga įranga – stalais, tribūnų kėdėmis,
spintelėmis, suolais, svarstyklėmis, plaukų
džiovintuvais, veidrodžiais, vaizdo apsaugos ir
lankytojų kontrolės sistemos įrengimais,
elektronine įranga varžyboms, ultravioletine
dezinfekavimo, radiofikacine, pirčių įranga ir kt.
21.

Aktyvaus turizmo
infrastruktūros kūrimas:
slidinėjimo trasų įrengimas
Alytaus mieste

Europos regioninės plėtros
fondas (ERPF)

2.150,00 Lt

2007–2008

Įrengtos 2 slidinėjimo trasos, keltuvas, nutiestas
kelias su automobilių aikštele.

22.

Lietuvos ir Lenkijos pasienio
regionų įvaizdžio kūrimas

Lietuvos ir Lenkijos
bendradarbiavimo per sieną
programos mažųjų projektų
fondas

405.700,00 Lt

2009–2011

23.

Daugiafunkcis pramogų ir
sporto kompleksas

2007–2013 m. Struktūriniai
fondai. Sanglaudos skatinimo
veiksmų programa (pagal
nacionalinės svarbos turizmo
projektų priemonę)

28 mln. Lt

2009–2011

Projektas buvo įgyvendinamas kartu su Gižycko
turizmo ir informacijos centru. Projektu metu
miestai partneriai buvo pristatyti tarptautinėse
parodose. Išleisti miestą reprezentuojantys
dovanų komplektai, filmai apie regionus ir
leidiniai.
Įrengta daugiau nei 5000 vietų žiūrovų salė su
pagalbinėmis patalpomis, įsigyta reikalinga
įranga.

24.

Alytaus miesto stadiono ir
aplinkinės teritorijos
sutvarkymas, Nr. VP3-1.1VRM-01-R-11-002

2007–2013 m. Struktūriniai
fondai. Sanglaudos skatinimo
veiksmų programa.
Regioninių ekonomikos
augimo centrų plėtros
priemonė

19.063.475,49 Lt

2009-2012

25.

Didžiosios Dailidės
išvalymas, Nr. VP3-1.4-AM04-R-11-001

2007–2013 m. Struktūriniai
fondai. Sanglaudos skatinimo
veiksmų programa. Vandens
telkinių būklės gerinimo
priemonė

1.461.214,56 Lt

2010-2012

26.

Mažosios Dailidės ežero
išvalymas, Nr. VP3-1.4-AM04-R-11-009

Sanglaudos skatinimo
veiksmų programa. Vandens
telkinių būklės gerinimo
priemonė

532.288,10 Lt

2011–2013

Rekonstruotas Alytaus miesto stadionas
(rekonstruotos tribūnos su pagalbinėmis
patalpomis, futbolo aikštė su lengvosios
atletikos sektoriais, įrengti kortai) ir sutvarkyta
aplinkinė teritorija (rekonstruota Birutės gatvės
dalis, įvažiavimo į stadioną kelias, įrengtas
dviračių, pėsčiųjų takas šalia stadiono).
Visiškai baigtas valyti ežeras pritaikytas
visuomenės reikmėms, t. y. likviduotas
potencialus taršos šaltinis, atgaivintas
kraštovaizdis, išsaugota miesto žaliojo žiedo
dalis urbanizuotoje vietovėje. Ežero išvalymas
pagerina vandens telkinio ekologinę būklę.
Tikslas – pagerinti Mažosios Dailidės ežero
ekologinę ir cheminę būklę. Planuojama išvalyti
3,15 ha ežero ploto, iškasti 10.155,00 kub. m
dumblo.

27.

Alytaus kraštotyros
muziejaus rekonstravimas ir
aplinkinės teritorijos
tvarkymas, Nr. VP3-1.1VRM-01-R-11-011

Sanglaudos skatinimo
veiksmų programa.
Regioninių ekonomikos
augimo centrų plėtros
priemonė

1.272.520,95 Eur

2010 –2015

28.

Tarpvalstybinė kultūrinių
centrų integracija „Scenos
abipus sienos“, Nr. LTPL/110

4.211.563,00 Lt

2010–2012

29.

Pėsčiųjų ir dviračių tako,
kitos rekreacijai ir poilsiui
svarbios infrastruktūros nuo
Pliažo g. iki Sanatorijos
miško įrengimas, Nr. VP31.1-VRM-01-R-11-008.

Europos teritorinio
bendradarbiavimo tikslo
Lietuvos ir Lenkijos
bendradarbiavimo per sieną
programa
Sanglaudos skatinimo
veiksmų programa.
Regioninių ekonomikos
augimo centrų plėtros
priemonė

1.203.761,47 Eur

2010–2012

30.

Dviračių ir pėsčiųjų takų
išplėtimas Alytaus mieste
(nuo Sanatorijos miško iki
Tūkstantmečio tilto)

Sanglaudos skatinimo
veiksmų programa. Viešosios
turizmo infrastruktūros ir
paslaugų plėtros regionuose
priemonė

1.647.000,00 Lt

2012 – 2014

31.

Bendradarbiavimo energijos
taupymo sprendimuose
Lietuvos ir Lenkijos pasienio
regione (LT-PL/145)

Europos teritorinio
bendradarbiavimo tikslo
Lietuvos ir Lenkijos
bendradarbiavimo per sieną
programa

943.583,26 Lt

2012 – 2014

32.

Švarus vanduo ir aplinka –
sveika visuomenė (LT-BY)
LLB-2-140

2007–2013 m. Europos
kaimynystės ir partnerystės
priemonės Latvijos, Lietuvos
ir Baltarusijos
bendradarbiavimo per sieną
programa

3.147.983,00 Lt

2013 – 2014

Rekonstruotas Kraštotyros muziejaus pastatas:
rekonstruotas pastato fasadas ir viešosios
edukacinės erdvės, pastato prieigos pritaikytos
neįgaliesiems. Sutvarkyta aplinkinė teritorija:
Kraštotyros muziejaus kiemelis pritaikytas
edukacinei veiklai, rekonstruotos aplinkinių
gatvių (Savanorių, A. Matučio, S. Dariaus ir
S.Girėno g., Alyvų tako) atkarpos. Įrengta
automobilių aikštelė.
Pastatyta amfiteatro scena prie Alytaus kultūros
ir komunikacijos centro, Lietuvoje. Pastatyta
amfiteatro scena prie Elko kultūros centro,
Lenkijoje. Įsigyta vaizdo, garso ir apšvietimo
įranga.
Nutiesta apie 960 m dviračių ir pėsčiųjų takas
nuo Pliažo g. iki Sanatorijos miško, įrengta kita
poilsiui svarbi infrastruktūra.
Sutvarkytos Pliažo, Tilto, Šilelio gatvių
atkarpos.
Įrengtas tunelis po Vilniaus g., kuris jungia
Vilniaus g. pėsčiųjų eismo srautus su dviračių ir
pėsčiųjų taku.
Nutiestas dviračių ir pėsčiųjų takas nuo
Sanatorijos miško iki Lietuvos tūkstantmečio
tilto.

Bendradarbiaujant su kaimynais lenkais įdiegti
atsinaujinantys energijos šaltiniai ir jų
naudojimas sporto srityje: rekonstruota Elko
mokyklos sporto infrastruktūra, naudojant
atsinaujinančius energijos šaltinius,
rekonstruotas Alytaus sporto ir rekreacijos
centro mažasis baseinas (vandens šildymo ir
elektros energijos tiekimo sistema), įrengtos
saulės baterijos.
Projekto tikslas – apsaugoti Alytaus ir Gardino
miestų aplinką nuo neigiamo nuotekų sistemos
gedimų poveikio bei skatinti vietinių
bendruomenių gėlo vandens taupymą.
Įgyvendindami projektą Lietuvos ir Baltarusijos
partneriai įsigis šiuolaikiškas vamzdynų

33.

34.

35.

Didžiosios Dailidės ežero
aplinkos sutvarkymas ir
pritaikymas rekreacijai:
pėsčiųjų ir dviračių takų,
apšvietimo, poilsio ir
žaidimo aikštelių, valčių
prieplaukos įrengimas, kitos
rekreacijai ir poilsiui
svarbios infrastruktūros
rekonstrukcija ir įrengimas,
Nr. VP3-1.1-VRM-01-R-11010
Pėsčiųjų ir dviračių takų
infrastruktūros, jungiančios
Alytaus piliakalnį bei jo
prieigas su Kurorto ir Miško
parkais, įrengimas ir šių
teritorijų sutvarkymas bei
pritaikymas poilsiui ir
rekreacijai Nr. VP3-1.1VRM-01-R-11-012
Sportinio turizmo
infrastruktūros plėtra
Lietuvos – Lenkijos pasienio
regione (stadiono salė) LTPL/179

televizinės diagnostikos ir vamzdynų sistemų
valymo įrangas. Be to, Alytuje ir Gardine bus
atliekama bandomoji sistemos tobulinimo
praktika – tiriamas nuotekų tinklų valymas ir
nuotekų sistema. Tikimasi, kad ši
eksperimentinė veikla sukurs trumpalaikį efektą
ir sistemos gerinimo (atnaujinimo, remonto ir
pan.) programos, užtikrinančios projekto
tęstinumą, parengimo pagrindą.
Sutvarkyta ir pritaikyta rekreacijai Didžiosios
Dailidės ežero aplinka: įrengti pėsčiųjų ir
dviračių takai, apšvietimas, poilsio ir žaidimo
aikštelės, valčių prieplauka ir kita rekreacijai ir
poilsiui svarbi infrastruktūra.

Sanglaudos skatinimo
veiksmų programa.
Regioninių ekonomikos
augimo centrų plėtros
priemonė

568.475,33 Eur

2008–2015

Sanglaudos skatinimo
veiksmų programa.
Regioninių ekonomikos
augimo centrų plėtros
priemonė

8.954.278,27 Eur

2009–2015

Įrengtas 240 m paspyrinės konstrukcijos
pėsčiųjų ir dviračių tiltas, jungiantis piliakalnį ir
Pirmąjį Alytų su senamiesčio kurortine dalimi.
Sutvarkyta ir rekreacijai pritaikyta Mažosios
Dailidės ežero aplinkinė teritorija. Įrengtas
pėsčiųjų ir dviračių takas, kompleksiškai
sutvarkyta teritorija prie piliakalnio.

Europos teritorinio
bendradarbiavimo tikslo
Lietuvos ir Lenkijos
bendradarbiavimo per sieną
programa

3.002.180,00 Eur

2013 – 2015

Alytuje pastatyta trijų aukštų universali sporto
salė su rūbine moterims ir vyrams, dušais,
patalpa dviratininkams, treneriams, sale
pirmajame aukšte ir 199 vietų balkonu
žiūrovams antrajame aukšte, trečiajame aukšte
10 dviviečių kambarių laikinai apsistoti. Luke
modernizuotos Luko kultūros centro patalpos:
rekonstruoti pasažai ir įėjimas, sanitarinės
patalpos, pagrindinė fojė, rūbinė, prie
pagrindinio įėjimo bus įrengtas liftas, įrengta
kino salės, galerijos, pasažo oro kondicionavimo

sistema.

36.

Keliaukime LietuvosLenkijos pasienio regione

37.

Kultūrinio turizmo plėtra
Alytuje ir Elke

Europos teritorinio
bendradarbiavimo tikslo
Lietuvos ir Lenkijos
bendradarbiavimo per sieną
programa. Smulkiųjų
projektų fondas
Europos teritorinio
bendradarbiavimo tikslo
Lietuvos ir Lenkijos
bendradarbiavimo per sieną
programa

51.927,29 Eur

2014

Sukurtas filmas apie Alytų, išleistas
reprezentuojantis Alytų albumas , žemėlapiai,
brošiūros.

352.136,27 Eur

2013-2014

Rekonstruota automobilių stovėjimo aikštelė
prie PC ‚Nemunas“. Atlikti pastato (Jiezno g. 2)
rūsio tvarkybos darbai. Išleista knyga apie
Alytaus ir Elko turistines vietas.

SVARBIAUSI MIESTO VERSLO APLINKOS GERINIMO PROJEKTAI
Programa / fondas
pavadinimas

Bendra projekto
vertė, Lt/Eur

Įgyvendinimo laikotarpis

Nr.

Projekto pavadinimas

1.

Palankių sąlygų verslo plėtrai
sukūrimas Alytaus ir Suvalkų
miestuose

PHARE 2003
bendradarbiavimo abipus
sienos programa Baltijos
jūros regione

224.000,00 Lt

2004–2006

2.

Alytaus regiono ir Suvalkų
miesto populiarinimas,
siekiant informuoti ir
pritraukti potencialius
investuotojus

2003 metų
Bendradarbiavimo abipus
sienos programa Baltijos
jūros regionui Nr. 2003/005887. Smulkiųjų projektų
fondo priemonė

207.116,21 Lt

2005–2006

Rezultatai
Parengti ir išleisti Alytaus ir Suvalkų miestų
investiciniai žinynai, kompaktinės plokštelės.
Dalyvauta tarptautinėse verslo parodose „Alytus
2005“ (Alytus, Lietuva) ir „Hi – Industri 2005“
Herningo mieste (Danija).
Dalyvauta tarptautinėse verslo parodose:
„Furnia“ Lahti mieste (Suomija), „Furniture Fair
2006“ Danijoje, Kopenhagos „Bella Center“
parodų rūmuose, „Alytus 2006“. Parengti ir
išleisti leidiniai ir kompaktinės plokštelės apie
verslą Alytaus regione, Alytaus ir Suvalkų
miestuose.

3.

Pramoninių zonų
infrastruktūros gerinimas
Lietuvos ir Lenkijos pasienio
regione

Europos bendrijų iniciatyvos
INTERREG IIIA
Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos
federacijos Kaliningrado
srities kaimynystės programa

1.894.074,87 Lt

2005–2007

4.

Pramoninių zonų
infrastruktūros plėtra
Lietuvos ir Lenkijos pasienio
regione

Europos bendrijų iniciatyvos
INTERREG IIIA
Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos
federacijos Kaliningrado
srities kaimynystės programa

1.200.000,00 Lt

2006–2008

5.

Pramoninių zonų ir „plyno
lauko“ investicijų skatinimas
euroregione Nemunas

Europos bendrijų iniciatyvos
INTERREG IIIA
Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos
federacijos Kaliningrado
srities kaimynystės programa

2.307.540,77 Lt

2006–2009

Lietuvos ir Lenkijos pasienio
regiono pramonės zonų
viešosios infrastruktūros
plėtra, Nr. LT-PL/070

Europos teritorinio
bendradarbiavimo tikslo
Lietuvos ir Lenkijos
bendradarbiavimo per sieną
programa

11.911.792,62 Lt

2009–2012

6.

Parengta:
Alytaus miesto pramonės zonų, esančių
Naujojoje ir Kepyklos gatvėse, infrastruktūros
modernizavimo techninė dokumentacija:
topografinės nuotraukos, detalieji planai,
techniniai projektai;
Suvalkų pramonės zonos privažiavimo kelių
modernizavimo techninė dokumentacija;
suorganizuoti bendri renginiai abipus sienos;
išleisti Alytaus ir Suvalkų pramonės zonas
pristatantys leidiniai.
Parengta pramonės zonos (Pramonės g. 16)
infrastruktūros modernizavimo techninė
dokumentacija.

1. Parengta Pramoninių zonų ir plyno lauko
investicijų sklypų Nemuno euroregione
galimybių studija.
2. Parengti pramoninių zonų ir sklypų 8 detalieji
planai (po 1 projekto savivaldybei).
3. Parengti infrastruktūros atvedimo į pramonės
zonas ir sklypus 8 techninės dokumentacijos
komplektai.
4. Įrengta svarbiausia infrastruktūra iki
pramoninių zonų / sklypų.
5. Išleisti leidiniai, pristatantys parengtus
investicinius sklypus, informacija apie juos
pristatyta ES verslo leidiniuose.
6. Surengta tarptautinė konferencija.
Šiuo projektu partneriai – Alytaus ir Suvalkų
miestų savivaldybės – siekia pagerinti verslo
sąlygas pasienio regione – tvarko tiek fizinę
pramonės zonų infrastruktūrą, tiek informacinę
verslo aplinką.

7.

Alytaus pramoninio parko
rinkodaros projektas, Nr.
VP2-2.4-ŪM-01-V-02-002

Ekonomikos augimo
veiksmų programa. Priemonė
INVEST LT

720.495,00 Lt

2010–2013

8.

„Lietuvos ir Lenkijos
pasienio regiono pramonės
zonų viešosios
infrastruktūros plėtros 2-asis
etapas“
LT-PL/152
Alytaus pramoninis parkas,
Nr. VP2-2.4-ŪM-01-V-01003

Lietuva-Polska

Bendra vertė –
919.892,20 Eur;
AMSA dalis –
401.520,55 Eur

2012– 2014

Ekonomikos augimo
veiksmų programa. Priemonė
INVEST LT

5.795.701,53 Eur

2009–2015

Buvusio Alytaus
eksperimentinio namų
statybos kombinato ir
Alytaus mėsos kombinato
pramonės teritorijos
infrastruktūros rekonstrukcija
(Naujosios ir Pramonės g.
pramonės zonų
infrastruktūros sutvarkymas),
Nr. VP3-1.1-VRM-01-R-11001
Buvusios pramoninės
teritorijos Pramonės g. 1,
pritaikymo verslo vystymui
ir plėtrai Nr. 07.1.1-CPVAV-902-01-0008

Sanglaudos skatinimo
veiksmų programa.
Regioninių ekonomikos
augimo centrų plėtros
priemonė

3.578.783,06 Eur

2008–2015

2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programa

1.294.430 Eur

2017-2018

9.

10.

11.

Parengta Alytaus pramonės parko reklaminė
medžiaga. Alytaus pramonės parkas pristatytas
tarptautinėse parodose, tarptautiniuose
informaciniuose leidiniuose ir interneto
svetainėse, suorganizuoti susitikimai su
potencialiais investuotojais. Siekiamas
rezultatas – pritraukti ne mažiau kaip 6
investuotojus.
Sutvarkytos pramonės teritorijos: Kepyklos g.
pramonės zonos aplinkinė teritorija Alytuje ir
dalis „Papiernia“ pramonės zonos teritorijos
Suvalkuose, išleistas leidinys, suorganizuotos 2
verslo mugės, baigiamoji konferencija, įrengti
Kepyklos g. PZ vartai, pagaminti suvenyrai.
Įrengtas pramonės parkas su reikiama
susisiekimo ir inžinerine infrastruktūra.Įrengta
privažiavimo gatvė su inžineriniais tinklais prie
pramonės parko Pievų ir Pramonės gatvėmis.
Atlikta prijungimo prie inžinerinių tinklų
(dujotiekio, elektros) paslauga. Investicijoms
paruoštų viešųjų teritorijų plotas yra 52 ha.
Sutvarkyta buvusio Alytaus eksperimentinio
namų statybos kombinato (Naujosios g.
pramonės zona) ir Alytaus mėsos kombinato
(Pramonės g. 16 pramonės zona) pramonės
teritorijų viešoji infrastruktūra

Sutvarkyta duobėta kelių danga, bendro
naudojimo aikštelės, seni šviestuvai pakeisti
naujais, taip pagerintas miesto esamos
infrastruktūros estetinis vaizdas ir susisiekimo
galimybės

SVARBIAUSI MIESTO ŠVIETIMO, SVEIKATOS IR SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS TVARKYMO PROJEKTAI
Nr.

Projekto pavadinimas

Programa / fondas
pavadinimas

Bendra projekto
vertė, Lt/Eur

Įgyvendinimo laikotarpis

Rezultatai

1.

Socialinių paslaugų plėtra
Alytaus mieste

PHARE 2003
bendradarbiavimo abipus
sienos programa Baltijos
jūros regione

515.000,00 Lt

2003–2004

2.

Subalansuotos energijos
užtikrinimas mažose
savivaldybėse Lietuvos ir
Lenkijos pasienio regione

Europos bendrijų iniciatyvos
INTERREG IIIA Lietuvos,
Lenkijos ir Rusijos
federacijos Kaliningrado
srities kaimynystės programa

536.979,46 Lt

2005–2008

3.

Hepro – Sveiki miestai

Baltijos jūros regiono
INTERREG IIIB
kaimynystės programa

7.255.000,00 Lt

2005–2008

4.

Alytaus lopšelio-darželio
„Du gaideliai“ renovavimas

2007–2013 m. Struktūriniai
fondai. Sanglaudos skatinimo
veiksmų programa (pagal
viešosios paskirties pastatų
renovavimo regioniniu lygiu
priemonę).

163.310,60 Eur

2008–2010

5.

Alytaus lopšelio-darželio
„Girinukas“ renovavimas

2007–2013 m. Struktūriniai
fondai. Sanglaudos skatinimo
veiksmų programa (pagal
viešosios paskirties pastatų
renovavimo regioniniu lygiu
priemonę)

129.216,41 Eur

2008–2011

Rekonstruoti VšĮ Alytaus medicinos
reabilitacijos ir sporto centrui priklausantys
pastatai ir įrengtos patalpos, reikalingos slaugos
paslaugoms teikti, senelių poilsiui ir
laisvalaikiui, specialiam gydymui organizuoti.
Projekto partneriai: Gižycko pavietas, Alytaus
meisto savivaldybės administracija, Alytaus
profesinio rengimo centras. Projekto
įgyvendinimo metu įrengtos dvi laboratorijos –
atsinaujinančios energijos švietimo centras
Gižycko mieste ir Efektyvios energetikos
laboratorija Alytaus profesinio rengimo centre,
aprūpintos modernia energijos matavimo įranga
ir prietaisais, saulės baterijomis.Parengti trijų
visuomeninių Alytaus pastatų energiniai
auditai.Įdiegus šilumą taupančias priemones,
modernizuotas vienas visuomeninis Alytaus
pastatas – lopšelis-darželis „Linelis".Patobulinta
pastatų inžinerinės įrangos montuotojo
programa.
Atlikta miesto gyventojų sveikatos lygio
stebėsena. Pagal ES šalių standartus parengta
Alytaus miesto gyventojų sveikatos lygio
analizė, ją pasitelkus bus sukurta Alytaus miesto
sveikatos strategija ir kryptingai plėtojami
sveikatos projektai. Vykdytoja – Estfoldo
(Østfold) apskritis (Norvegija) partneriai –
Baltarusija, Danija, Estija, Latvija, Lenkija,
Lietuva, Norvegijos miestai, Rusija, Suomija,
Švedija).
Projekto metu apšiltintas pastato fasadas,
rekonstruotas stogas, pakeisti langai ir tambūro
durys.

Projekto metu dalinai apšiltintas pastato fasadas,
pakeisti langai ir tambūro durys.

6.

Alytaus miesto Adolfo
Ramanausko-Vanago
vidurinės mokyklos, Birutės
g. 2, rekonstravimas

7.

Alytaus lopšelio-darželio
„Putinėlis“ pastato Putinų g.
18 energetinių
charakteristikų gerinimas.

8.

Alytaus lopšelio-darželio
„Volungėlė“ renovavimas

9.

Energijos efektyvumo
didinimas švietimo įstaigose
ir atsinaujinančių energijos
šaltinių propagavimas

10.

Alytaus Putinų vidurinės
mokyklos renovavimas

11.

Socialinių paslaugų centro
įsteigimas Alytuje

2007–2013 m. Struktūriniai
fondai. Sanglaudos skatinimo
veiksmų programa (priemonė
"Viešųjų pastatų
renovavimas nacionaliniu
būdu")
2007–2013 m. Struktūriniai
fondai. Sanglaudos skatinimo
veiksmų programa (priemonė
"Viešųjų pastatų
renovavimas nacionaliniu
būdu")
2007–2013 m. Struktūriniai
fondai. Sanglaudos skatinimo
veiksmų programa (pagal
priemonę „Viešosios
paskirties pastatų
renovavimas regioniniu
lygiu“)
Europos teritorinio
bendradarbiavimo
tikslo Lietuvos ir Lenkijos
bendradarbiavimo per sieną
programa

3.828.543,00 Lt

2009–2010

Apšiltintas Adolfo Ramanausko-Vanago
mokyklos pastatas.

671.604,00 Lt

2009–2010

Apšiltintas lopšelio-darželio „Putinėlis"
pastatas.

51.651,24 Eur

2009–2010

Projekto metu pakeisti langai ir tambūro durys.

7.606.066,00 Lt

2009–2011

Projekto partneriai: Gižycko pavietas ir Alytaus
miesto savivaldybės administracija. Atlikta
Vidzgirio ir Piliakalnio pagrindinių mokyklų
termomodernizacija, atliktas 10 švietimo įstaigų
energinis sertifikavimas, 10-yje švietimo įstaigų
sumontuoti šilumos duomenų kaupikliai, 5-iose
mokyklose vykdyta popamokinė veikla
efektyvios energijos tema.

2007–2013 m. Struktūriniai
fondai. Sanglaudos skatinimo
veiksmų programa (pagal
viešosios paskirties pastatų
renovavimo regioniniu lygiu
priemonę)
2007–2013 m. Struktūriniai
fondai. Sanglaudos skatinimo
veiksmų programa (pagal
priemonę „Nestacionarių
socialinių paslaugų
infrastruktūros plėtra“)

240.115,66 Eur

2009–2011

Projekto metu apšiltintas pastato fasadas, dalinai
rekonstruotas stogas.

2.485.535,00 Lt

2009–2011

Projekto metu pasiekti rezultatai – rekonstruotas
pastatas, esantis Naujojoje g. 64, kuriame
įsteigtas VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų
centras. Įsteigtas centras padės sumažinti
socialinę atskirtį, didins socialinių paslaugų
prieinamumą, neįgaliųjų, socialinės rizikos
asmenų bei jų šeimos narių integraciją į
visuomenę.

12.

VŠĮ Alytaus jaunimo centro
rekonstrukcija

2007–2013 m. Struktūriniai
fondai. Sanglaudos skatinimo
veiksmų programa (pagal
viešosios paskirties pastatų
renovavimo regioniniu lygiu
priemonę).
2007–2013 m. Struktūriniai
fondai. Sanglaudos skatinimo
veiksmų programa (pagal
investicijų į ikimokyklinio
ugdymo įstaigas priemonę)

107.891,65 Eur

2009–2011

Projekto metu apšiltintas pastato fasadas, dalinai
rekonstruotas stogas.

13.

Alytaus lopšelio-darželio
„Volungėlė“ patalpų ir
įrangos atnaujinimas

186.994,81 Eur

2009–2011

Projekto metu atnaujintos vaikų ugdymo
patalpos, įrengta metodinė patalpa su
kompiuterine įranga, įrengta grupė vaikams iki
1 m. amžiaus, įsigyta nauja virtuvinė, buitinė
įranga, įsigyti nauji baldai vaikų ugdymo
patalpoms.

14.

Alytaus lopšelio-darželio
„Linelis“ patalpų ir įrangos
atnaujinimas, Nr.VP3-2.2ŠMM-06-R-11-006
Lopšelio-darželio
„Girinukas“ patalpų ir
įrangos atnaujinimas, Nr.
VP3-2.2-ŠMM-06-R-11-003

Sanglaudos skatinimo
veiksmų programa.
Investicijų į ikimokyklinio
ugdymo įstaigas priemonė
Sanglaudos skatinimo
veiksmų programa.
Investicijų į ikimokyklinio
ugdymo įstaigas priemonė

237.034,99 Eur

2010–2012

281.968,59 Eur

2010–2013

Rekonstruotas lopšelio-darželio „Linelis“ A
korpusas, atnaujinti baldai ir įranga, taip pat
įrengtas metodinis kabinetas su reikalinga
įranga bei baldais.
Rekonstruotas lopšelio-darželio „Girinukas“ A
korpusas, atnaujinti baldai ir įranga, taip pat
įrengtas metodinis kabinetas su reikalinga
įranga bei baldais.

16.

Alytaus lopšelio-darželio
„Putinėlis“ patalpų ir įrangos
atnaujinimas, Nr. VP3-2.2ŠMM-06-R-11-009

Sanglaudos skatinimo
veiksmų programa.
Investicijų į ikimokyklinio
ugdymo įstaigas priemonė

206.567,70 Eur

2011–2012

Rekonstruotas lopšelio-darželio „Putinėlis“ A
korpusas, atnaujinti baldai ir įranga, taip pat
įrengtas metodinis kabinetas su reikalinga
įranga bei baldais.

17.

Lopšelio-darželio
„Nykštukas“ patalpų ir
įrangos atnaujinimas, Nr.
VP3-2.2-ŠMM-06-R-11-010

Sanglaudos skatinimo
veiksmų programa.
Investicijų į ikimokyklinio
ugdymo įstaigas priemonė

202.271,19 Eur

2011–2013

Rekonstruotas lopšelio-darželio „Nykštukas“ A
korpusas, atnaujinti baldai ir įranga, taip pat
įrengtas metodinis kabinetas su reikalinga
įranga bei baldais.

18.

Alytaus Dzūkijos
pagrindinės mokyklos
pastato išorės renovavimas

Sanglaudos skatinimo
veiksmų programa. Viešosios
paskirties pastatų
renovavimo regioniniu lygiu
priemonė

176213,80 Eur

2012–2014

Apšiltintas ugdymo įstaigos pastatas.

19.

Alytaus Likiškėlių
pagrindinės mokyklos
pastato renovavimas

Sanglaudos skatinimo
veiksmų programa. Viešosios
paskirties pastatų
renovavimo regioniniu lygiu
priemonė

152.213,64 Eur

2012-2014

Pakeisti pastato langai ir durys

15.

20.

Energetinio efektyvumo
didinimo pasienio regiono
švietimo įstaigose LTPL/191

Europos teritorinio
bendradarbiavimo tikslo
Lietuvos ir Lenkijos
bendradarbiavimo per sieną
programa

2.355.089,00 Lt

2013–2014

Alytuje apšiltinta „Volungės“ pagrindinė, Dailės
mokykla ir A. Ramanausko-Vanago gimnazijos
pastatas, o Suvalkuose – aštuntosios mokyklos
kompleksas ir pradinė mokykla Nr. 6.

21.

Mokykimės vieni iš kitų
LT-PL/151

Europos teritorinio
bendradarbiavimo tikslo
Lietuvos ir Lenkijos
bendradarbiavimo per sieną
programa

911.856,31 Lt

2012– 2014

Atlikti Alytaus dailiųjų amatų mokyklos (langai,
durys, stogas, sporto salės grindys) remonto,
šiltinimo
ir
modernizavimo
darbai.
Suorganizuotos mokymosi stovyklos vaikams
turintiems negalia.

22.

„Sveikatos kabinetų
modernizavimas mokyklose
ir ikimokyklinio ugdymo
įstaigose" Nr. NOR-LT11SAM-01-K-02-016

Lietuvos Respublikos ir
Norvegijos Karalystės
finansinio mechanizmo
finansavimas.

247.738,36 Eur

2015-2016

23.

Alytaus vaikų dienos centro
su atviromis jaunimo
erdvėmis įkūrimo projektas

Lietuvos Respublikos ir
Norvegijos Karalystės
finansinio mechanizmo
finansavimas.

287.106,02 Eur

2015-2016

Suremontuoti 4 mokyklų ir 13 ikimokyklinio
ugdymo įstaigų sveikatos kabinetai, taip pat
sveikatos kabinetai aprūpinti reikalingais
baldais, informacinėmis ir komunikacinėmis
technologijomis, priemonėmis visuomenės
sveikatos rizikos veiksniams bei ugdymo įstaigų
aplinkai įvertinti, sveikos gyvensenos įgūdžių
ugdymo ir metodinėmis priemonėmis.
Alytuje įkurtas vaikų dienos centras su
atviromis jaunimo erdvėmis, sukuriant socialinę
infrastruktūrą: įsigyjant centro veiklai reikiamą
įrangą
ir
priemones,
kompleksiškai
suremontuojant, modernizuojant dalį patalpų
(plotas 566,08 kv. m) Jaunimo g. 3, Alytuje.
Įsteigtas
naujas
VšĮ
Alytaus
miesto
bendruomenės centro padalinys – Alytaus vaikų
dienos centras su atviromis jaunimo erdvėmis
teikia didesnę ir geresnę socialinių paslaugų
įvairovę bei kokybę, didina socialinės rizikos
grupės vaikų ir jaunimo gerovę, užimtumą bei
gyvenimo kokybę, plėtos kompleksinę pagalbą
socialinei šeimai. Centre dirbantys darbuotojai
užtikrina psichologo, socialinio darbuotojo ir
pedagogo paslaugų teikimą.

24.

„Būk aktyvus – būk sveikas“
Nr. LT-PL-1R-081

Interreg V-A Lietuvos ir
Lenkijos bendradarbiavimo
per sieną programa

991.643,91 Eur

2016-2017

Atnaujinta vaikų darželių lauko įranga ir
įsigytos priemonės, skirtos aktyviam laiko
leidimui. Kartu su visuomenės sveikatos
specialistais, dietologais, NVO atstovais,
psichologais sukurta sveikatos programa,
skatinanti vaikų fizinį aktyvumą, suorganizuoti
sporto renginiai vaikams, mokymai darželių
auklėtojams, viešinimo renginiai. Projekto metu
darželiuose išbandyta programa vėliau galės
būti pritaikyta ir kituose Lietuvos ir Lenkijos
darželiuose.

PLANAVIMO, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VEIKLOS GERINIMO PROJEKTAI
Nr.

Projekto pavadinimas

Programa / fondas
pavadinimas

Bendra projekto
vertė, Lt/Eur

Įgyvendinimo
laikotarpis

Rezultatai

1.

Nemuno euroregiono
įvaizdžio gerinimas ir
informacijos sklaida

Europos bendrijų
iniciatyvos INTERREG
IIIA
Lietuvos, Lenkijos ir
Rusijos federacijos
Kaliningrado srities
kaimynystės programa

1.211.932,80 Lt

2006–2008

1. Sukurta pagrindinė internetinė svetainė („naujienų
agentūra“), kurioje kaupiamos kasdienės naujienos iš visų
euroregiono šalių.
2. Patobulinti projekto partnerių tinklalapiai – juose įdiegti
nauji kalbiniai (euroregiono šalių) variantai pagal partnerio
pageidavimą.
3. Išleisti teminiai ir analitiniai informaciniai
leidiniai/žurnalai lietuvių, rusų, lenkų, anglų kalbomis.

2.

Alytaus miesto
savivaldybės
administracijos
darbuotojų žinių ir
įgūdžių ugdymas, siekiant
didinti Alytaus miesto
konkurencingumą
bendrame šalies ūkyje
Alytaus miesto
savivaldybės strateginio
plėtros plano tobulinimas

2007–2013 m.
Struktūriniai fondai.
Žmogiškųjų išteklių
plėtros veiksnių
programa. Savivaldybių
institucijų ir įstaigų
dirbančiųjų kvalifikacijos
tobulinimo priemonė.
2007–2013 m.
Struktūriniai fondai.
Žmogiškųjų išteklių
plėtros veiksmų
programa. Teritorijų
planavimo priemonė

1.451.522,00 Lt

2009–2011

Įgyvendintos mokymo programos, parengta metodinė
medžiaga.

91.050,77 Lt

2009–2011

Atnaujintas Alytaus miesto plėtros iki 2015 metų strateginis
planas.

3.

Interaktyvių elektroninės
demokratijos priemonių
diegimas Alytaus miesto
savivaldybėje, Nr. VP23.1-IVPK-05-R-11-004

2007–2013 m.
Struktūriniai fondai.
Ekonomikos augimo
veiksmų programa.
Elektroninė demokratija:
regionai priemonė

210.305,18 Lt

2010-2012

5.

Alytaus miesto
savivaldybės teritorijų
planai,
Nr. VP1-4.2-VRM-04-R12-004

Žmogiškųjų išteklių
plėtros veiksmų
programa. Teritorijų
planavimo priemonė

124.628,97 Eur

2011 – 2015

6.

Alytaus miesto
savivaldybės teikiamų
viešųjų paslaugų kokybės
gerinimas (vienas
langelis), Nr. VP1-4.3VRM-01-V-01-029
Alytaus miesto
savivaldybės
administracijos tarnautojų
administracinių gebėjimų
stiprinimas (II etapas)

Žmogiškųjų išteklių
plėtros veiksmų
programa. Viešųjų
paslaugų kokybės
iniciatyvų priemonė

374.532,78 Eur

2010 – 2015

Žmogiškųjų išteklių
plėtros veiksnių
programa. Savivaldybių
institucijų ir įstaigų
dirbančiųjų kvalifikacijos
tobulinimo priemonė

38.990,39 Eur

2013–2014

4.

7.

Įgyvendinant projektą įdiegti elektroninės demokratijos
principai; naudojant efektyvų turinio valdymo sprendimą
sukurtas Alytaus miesto savivaldybės administracijos
portalas, kuriame efektyviai įdiegtos elektroninės
demokratijos priemonės: e. informacijos sklaida, e.
darbotvarkės, e. svarstymai, e. teisėkūra, e. pranešimai, e.
prašymai/skundai, e. diskusijos, e. apklausos, e.prenumerata,
e.žemėlapiai. Naudojant pažangias informacines
technologijas, plačiajuosčius tinklus, asmenys bus skatinami
naudotis elektroninės erdvės teikiamais privalumais.
Parengti :
1. Alytaus miesto centro, Vidzgirio, Likiškių, Putinų
mikrorajonų detalieji planai (4 vnt.).
2. Prekybos kioskų
išdėstymo specialusis planas (1 vnt.).
3. Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimo detalusis planas (1
vnt.).
4. Prekybos centrų
išdėstymo specialusis planas (1 vnt.).
5. Inžinerinės infrastruktūros žemės sklypo ribų formavimo
(naujai gatvei Pramoninio parko šiaurinėje dalyje) detaliojo
plano parengimas.
6. Inžinerinės infrastruktūros žemės sklypo ribų formavimo
gatvei nuo Pramonės gatvės link Naujosios gatvės detaliojo
plano parengimas.
7. Teritorijos, esančios tarp Klevų g., Uosių g. ir žemės
sklypo Miškininkų g.3 Alytuje, detaliojo plano (TPD reg.Nr.
00111000479) korektūros parengimas.
Įdiegta Alytaus miesto savivaldybės administracijos
kokybės vadybos sistema – bendrojo vertinimo modelis,
atliktas išorinis veiklos efektyvumo vertinimas, įdiegtas
vieno langelio darbo principas ir dokumentų valdymas
„Avilio“ sistema, atliktas sistemos pritaikymas darbui su
euru.
Apmokyta 75 Alytaus miesto savivaldybės administracijos
valstybės tarnautojai ir darbuotojai. Pagilintos teisės,
užsienio kalbų, projektų valdymo, viešojo administravimo,
kompiuterinių tinklų valdymo žinios.

8.

Alytaus miesto
savivaldybės bendrasis
planas ir detalieji planai,
Nr. VP-4.2-VRM-04-R11-001

Žmogiškųjų išteklių
veiksmų programa.
Teritorijų planavimo
priemonė

120.086,88 Eur

2009–2015

Parengtas Domatonių kvartalo detalusis planas ir atnaujintas
Alytaus miesto bendrasis planas

9.

Alytaus miesto
savivaldybės vidaus
administravimo
tobulinimas, Nr. VP1-4.2VRM-03-V-01-085

Žmogiškųjų išteklių
plėtros veiksmų
programa. Viešojo
administravimo subjektų
sistemos tobulinimo
priemonė

791.248,92 Eur

2010–2015

Įgyvendinus projektą, pasiekti rezultatai:
1. Įdiegta vieninga finansų valdymo, apskaitos ir
atskaitomybės viešajam sektoriui informacinė sistema.
2. Patobulinta dokumentų valdymo informacinė sistema.

10.

Alytaus miesto
savivaldybės bendrasis
planas ir detalieji planai,
Nr. VP-4.2-VRM-04-R11-001

Žmogiškųjų išteklių
veiksmų programa.
Teritorijų planavimo
priemonė

120.086,88 Eur

2009–2015

Parengtas Domatonių kvartalo detalusis planas ir atnaujintas
Alytaus miesto bendrasis planas.

11.

Alytaus miesto darnaus
judumo plano parengimas

2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų
investicijų veiksmų
programa

33.638,00 Eur

2017-2018

Parengtas miesto susisiekimo naudotojų judumo poreikius
atspindintis Alytaus miesto darnaus judumo planas, kuriame
išanalizuota ir įvertinta esama miesto susisiekimo situacija,
viešojo transporto infrastruktūra ir plėtros galimybės,
įvertinta bevariklio transporto integracija, suplanuotas eismo
saugumas, numatytas eismo organizavimo tobulinimas ir
judumo valdymas, įvertintos miesto logistikos galimybės,
susisiekimo sistemos visuotinimo ir specialiųjų poreikių
turinčių žmonių įtrauktis, alternatyvių degalų ir aplinką
mažiau teršiančio transporto įtaka, atlikta ITS diegimo
analizė.
Susipažinti su Alytaus miesto darnaus judumo planu galite
čia:
http://www.ams.lt:8080/va/default.aspx?Id=3&DocId=51999
http://www.ams.lt:8080/va/default.aspx?Id=3&DocId=52000

