ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠO PAGAL PRIEMONĘ
„REGIONINIŲ EKONOMIKOS AUGIMO CENTRŲ PLĖTRA“ TIKSLINIMO
2015 m. liepos 29 d. Nr. 51/6S-18
Alytus
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr.
352 (Žin., 2008, Nr.48-1778; 2009, Nr. 22-853; 2010, Nr. 69-3446, 2011, Nr. 105-4943) patvirtinto
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų regionų
projektų atrankos tvarkos aprašo 9 punktu bei siekdama užtikrinti efektyvų Europos Sąjungos fondų
lėšų panaudojimą,
Alytaus regiono plėtros taryba n u s p r e n d ž i a:
Tikslinti Alytaus regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.1-VRM-01-R priemonę „Regioninių
ekonomikos augimo centrų plėtra“, 2007-2013 m. laikotarpio sąrašą Nr. 11, patvirtintą Alytaus
regiono plėtros tarybos 2009 m. rugsėjo 14 d. sprendimu Nr.(10.18)-8R-5 (pridedama) patikslinat:
1. projekto „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 (santrumpa – Piliakalnio ir parkų infrastruktūra)“ finansavimo šaltinių sumas - Bendra
projekto vertė, € vietoje „8.477.567,37“ įrašant „8.800.733,30“, ES fondų lėšų suma, € vietoje
„7.205.932,29“ įrašant „7.480.623,30“, Pareiškėjo ir partnerio lėšų suma, € vietoje „635.817,56“
įrašant „660.055,00“; LR valstybės biudžeto (bendrojo finansavimo) lėšos, € vietoje „635.817,52“
įrašant „660.055,00“;
2. projekto „I Alytaus aikštės ir jos prieigų kompleksinis sutvarkymas: I Alytaus aikštės,
fontano rekonstrukcija, pėsčiųjų, dviračių takų iki Studentų skvero, apšvietimo įrengimas, aplinkos
sutvarkymas (santrumpa – „Aikštės ir jos prieigų sutvarkymas““ finansavimo šaltinių sumas Bendra projekto vertė, € vietoje „999.175,12“ įrašant „998.211,37“, ES fondų lėšų suma, € vietoje
„849.298,84“ įrašant „848.479,69“, Pareiškėjo ir partnerio lėšų suma, € vietoje „74.938,14“ įrašant
„74.865,84“; LR valstybės biudžeto (bendrojo finansavimo) lėšos, € vietoje „74.938,14“ įrašant
„74.865,84“;
3. projekto „Dainavos gyvenamojo rajono viešųjų erdvių sutvarkymas (esamų automobilių
parkavimo aikštelių, šaligatvių, pėsčiųjų takų, apšvietimo, vaikų žaidimo aikštelių rekonstrukcija ir
naujų įrengimas) (santrumpa - Dainavos gyvenamojo rajono aplinkos sutvarkymas)“ finansavimo
šaltinių sumas - Bendra projekto vertė, € vietoje „4.174.846,54“ įrašant „4.173.076,55“, ES fondų
lėšų suma, € vietoje „3.548.619,28“ įrašant „3.547.115,03“, Pareiškėjo ir partnerio lėšų suma, €
vietoje „313.113,78“ įrašant „312.980,76“; LR valstybės biudžeto (bendrojo finansavimo) lėšos, €
vietoje „313.113,48“ įrašant „312.980,76“;
4. projekto „Vilniaus ir Kauno gatvių žiedo, Senamiesčio skvero ir aplinkinių S.Dariaus ir
S.Girėno, Vilniaus, Bažnyčios, Alyvų tako gatvių aplinkos kompleksinis tvarkymas (šaligatvių,
pėsčiųjų takų, apšvietimo, fontano rekonstrukcija) (santrumpa - Gatvių žiedo, senamiesčio skvero ir
aplinkinių viešųjų erdvių kompleksinis tvarkymas)“ finansavimo šaltinių sumas - Bendra projekto
vertė, € vietoje „2.452.403,68“ įrašant „2.450.379,67“, ES fondų lėšų suma, € vietoje

„2.084.543,12“ įrašant „2.082.822,71“, Pareiškėjo ir partnerio lėšų suma, € vietoje „183.930,29“
įrašant „183.778,48“; LR valstybės biudžeto (bendrojo finansavimo) lėšos, € vietoje „183.930,27“
įrašant „183.778,48“;
5. projekto „Pėsčiųjų ir dviračių tako, kitos rekreacijai ir poilsiui svarbios infrastruktūros
nuo Pliažo iki Sanatorijos miško įrengimas (santrumpa – Pėsčiųjų-dviračių takas)“ finansavimo
šaltinių sumas - Bendra projekto vertė, € vietoje „1.203.761,47“ įrašant „1.198.885,98“, ES fondų
lėšų suma, € vietoje „1.023.197,27“ įrašant „1.019.053,11“, Pareiškėjo ir partnerio lėšų suma, €
vietoje „90.282,10“ įrašant „89.916,44“; LR valstybės biudžeto (bendrojo finansavimo) lėšos, €
vietoje „90.282,10“ įrašant „89.916,43“;
6. projekto „Apleistos teritorijos Žaliojoje gatvėje sutvarkymas, pašalinant krūmus ir
šiukšles, kanalizuojant griovį ir rekonstruojant gatvės paviršių. Santrumpa – „Žalioji gatvė““
finansavimo šaltinių sumas - Bendra projekto vertė, € vietoje „3.084.719,42“ įrašant
„2.947.719,42“, ES fondų lėšų suma, € vietoje „2.622.011,50“ įrašant „2.505.561,50“, Pareiškėjo ir
partnerio lėšų suma, € vietoje „231.353,96“ įrašant „221.078.96“; LR valstybės biudžeto (bendrojo
finansavimo) lėšos, € vietoje „231.353,96“ įrašant „221.078,96“;
7. projekto „Alytaus kraštotyros muziejaus rekonstravimas ir aplinkinės teritorijos
tvarkymas (santrumpa – Kraštotyros muziejaus rekonstrukcija)“ finansavimo šaltinių sumas Bendra projekto vertė, € vietoje „1.448.100,10“ įrašant „1.271.567,18“, ES fondų lėšų suma, €
vietoje „1.230.885,08“ įrašant „1.080.832,10“, Pareiškėjo ir partnerio lėšų suma, € vietoje
„108.607,51“ įrašant „95.367,54“; LR valstybės biudžeto (bendrojo finansavimo) lėšos, € vietoje
„108.607,51“ įrašant „95.367,54“, (pridedama).

Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininkas

Parengė:
Vidas Raštikis,
2015-07-21

Vytautas Grigaravičius

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠO PAGAL PRIEMONĘ
„REGIONINIŲ EKONOMIKOS AUGIMO CENTRŲ PLĖTRA“ TIKSLINIMO
2015 m. liepos 21 d.
Alytus
Gautas Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2015 m. liepos 17 d. raštas „Dėl
VP3-1.1-VRM-01-R priemonės „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra" projektų“, kuriame
prašoma patikslinti priemonės regiono projektų sąrašą patikslinant septynių projektų finansavimo
šaltinius. Finansavimo šaltinių sumos pateikiamos lentelėje. Šešiuose projektuose, kurie yra baigti
arba baigiami, sumažintos lėšos perkeliamos projekto „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“ papildomam finansavimui.
Sąrašo tikslinimai pateikiami sąrašo lyginamajame variante.

Siūloma pritarti sprendimo projektui.

Parengė:
Vidas Raštikis,
2015-07-21

PATVIRTINTA
Alytaus regiono plėtros tarybos
2009 m. rugsėjo 14 d.
sprendimu Nr.(10.18)-8R-5
(patikslinta 2015 m. liepos d. sprendimu Nr. 51/6S-

)

Alytaus regiono projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros
paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.1-VRM-01-R priemonę „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“, 2007-2013
m. laikotarpio sąrašas Nr. 11
Preliminarūs projekto finansavimo šaltiniai

Eil.
Nr.

1

Projekto
pavadinimas

I Alytaus aikštės
ir jos prieigų
kompleksinis
sutvarkymas: I
Alytaus aikštės,
fontano
rekonstrukcija,
pėsčiųjų,
dviračių takų iki
Studentų skvero,
apšvietimo
įrengimas,
aplinkos
sutvarkymas
(santrumpa –
„Aikštės ir jos
prieigų
sutvarkymas“)

Pareiškėjas

Projekto aprašymas (pagrindinis
tikslas, siektini rezultatai)

Alytaus
miesto
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas – prisidėti prie
Alytaus
miesto
gyvenamosios
aplinkos gerinimo, pėsčiųjų ir
dviračių
takų
infrastruktūros
plėtros, viešųjų erdvių saugumo,
patrauklumo
investicijoms
didinimo, sąlygų geresniam Alytaus
estetiniam
vaizdui
sudarymo,
kompleksiškai sutvarkant Pirmojo
Alytaus aikštę ir jos prieigas:
rekonstruojant I Alytaus aikštę su
fontanu, įrengiant pėsčiųjų ir
dviračių takus nuo pirmojo Alytaus
aikštės iki Studentų skvero,
sutvarkant aplinką.
Siektini rezultatai:
rekonstruota I Alytaus aikštė –
32000 m2: rekonstruotas fontanas –
1 vnt., įrengta paviršinio vandens
surinkimo sistema – 1 vnt., įrengta
vaikų žaidimo aikštelė – 1 vnt.,
nutiesti pėsčiųjų, dviračių
takai nuo I Alytaus aikštės iki
Studentų skvero – 1000 m.;
įrengtos vaizdo stebėjimo

Bendra
projekto vertė,
€

ES fondų lėšų
suma, €

Pareiškėjo
ir partnerio
lėšų suma,
€

999.175,12
998.211,37

849.298,84
848.479,69

74.938,14
74.865,84

LR
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavim
o) lėšos, €

Kitų
finansa
vimo
šaltinių
lėšų
suma, €

74.938,14
74.865,84

0,00

Projekto terminai
Prelimin
ari
Numatoma
projekto
projekto
veiklų
veiklų
įgyvendi
įgyvendini
nimo
mo pradžia
trukmė,
mėn.

2008/07

36

Paraiško
s
pateikim
o
įgyvendi
nančiai
institucij
ai
terminas

2009.06.30

2

3

Dainavos
gyvenamojo
rajono viešųjų
erdvių
sutvarkymas
(esamų
automobilių
parkavimo
aikštelių,
šaligatvių,
pėsčiųjų takų,
apšvietimo,
vaikų žaidimo
aikštelių
rekonstrukcija ir
naujų
įrengimas)
(santrumpa Dainavos
gyvenamojo
rajono aplinkos
sutvarkymas)

Vilniaus ir
Kauno gatvių
žiedo,
Senamiesčio
skvero ir
aplinkinių
S.Dariaus ir
S.Girėno,
Vilniaus,
Bažnyčios,
Alyvų tako
gatvių aplinkos
kompleksinis
tvarkymas
(šaligatvių,

Alytaus
miesto
savivaldybės
administracija

Alytaus
miesto
savivaldybės
administracija

kameros;
sutvarkyta aplinkinė teritorija.
Projekto tikslas – sutvarkyti
Alytaus
miesto,
Dainavos
gyvenamojo rajono
viešąsias
erdves, taip pagerinant gyvenamąją
aplinką
miesto
gyventojams,
didinant
miesto
patrauklumą
investuotojams, viešųjų erdvių
saugumą,
sudarant
sąlygas
geresniam
Alytaus
miesto
estetiniam vaizdui.
Siektini rezultatai:
automobilių parkavimo aikštelių
įrengimas ir rekonstravimas – apie
150
vietų
parkavimo
automobiliams,
vaikų
žaidimo
aikštelių
įrengimas ir rekonstravimas – 2
vnt.,
poilsio ir sporto aikštelių
įrengimas ir rekonstravimas – 2
vnt.,
šaligatvių
rekonstrukcija,
įrengimas – apie 5000 m2,
pėsčiųjų takų įrengimas – ~
2000 m2,
įvažiavimų rekonstrukcija – ~
3000 m2,
gatvių ribojančių gyvenamąjį
rajoną rekonstrukcija – ~ 5000 m2.
Projekto tikslas – kompleksiškai
sutvarkyti Vilniaus ir Kauno gatvių
žiedą, Senamiesčio skverą ir
aplinkinių S.Dariaus ir S.Girėno,
Vilniaus, Bažnyčios, Alyvų tako
gatvių aplinką (šaligatvių, pėsčiųjų
takų,
apšvietimo,
fontano
rekonstrukcija), taip pagerinant
gyvenamąją
aplinką
miesto
gyventojams,
didinant
miesto
patrauklumą
investuotojams,
viešųjų erdvių saugumą, sudarant
sąlygas
geresniam
Alytaus
estetiniam vaizdui.
Siektini rezultatai:

4.174.846,54
4.173.076,55

3.548.619,28
3.547.115,03

313.113,78
312.980,76

313.113,48
312.980,76

0,00

2008/08

36

2009.06.15

2.452.403,68
2.450.379,67

2.084.543,12
2.082.822,71

183.930,29
183.778,48

183.930,27
183.778,48

0,00

2008/08

29

2009.05.29

4

pėsčiųjų takų,
apšvietimo,
fontano
rekonstrukcija)
(santrumpa Gatvių žiedo,
senamiesčio
skvero ir
aplinkinių
viešųjų erdvių
kompleksinis
tvarkymas)

parengta techninė dokumentacija
– 1 kompl.,
atlikta
techninio
projekto
ekspertizė – 1 kompl.,
įrengtas 496 m Vilniaus ir
Kauno gatvės žiedas (sankryža), t.y.
įrengti
šviesoforai
ir
perorganizuotas eismas sankryžoje
su Nemuno ir Lelijų gatvėmis,
rekonstruotos gatvės ir šaligatviai,
įrengtos vaizdo stebėjimo kameros,
rekonstruotas apie 5600 m2
Senamiesčio
skveras,
t.y.
rekonstruotas fontanas, įrengtas
apšvietimas, įrengtas postamentas
su skvero pavadinimu, atnaujintas
senasis grindinys ir įrengtas
plokščių grindinys su Alytaus
garbės piliečių vardais, įrengtos
vaizdo stebėjimo kameros,
rekonstruotas apie 405 m Alyvų
takas, t.y. rekonstruota gatvė, senas
grindinys, įrengti ir rekonstruoti
šaligatviai, apšvietimas,
rekonstruota 81 m Bažnyčios
gatvė, t.y. rekonstruota gatvė, senas
grindinys, įrengti ir rekonstruoti
šaligatviai, apšvietimas,
rekonstruota 215 m Vilniaus
gatvė, t.y. rekonstruota gatvė,
įrengti ir rekonstruoti šaligatviai,
apšvietimas,
rekonstruota 163 m S.Dariaus ir
S.Girėno gatvė, t.y. rekonstruota
gatvė, įrengti ir rekonstruoti
šaligatviai, apšvietimas.

Miesto centro
dalies, apribotos
Pulko, Vilniaus,
S. Dariaus ir S.
Girėno, Sporto,
Birutės
gatvėmis,
Rotušės a. dalies

Pagrindinis tikslas – prisidėti prie
gyvenimo
kokybės,
aplinkos,
estetinio
vaizdo,
saugumo
gerinimo,
patrauklumo
investicijoms didinimo Alytuje,
kompleksiškai sutvarkant miesto
centrinę dalį.
Siektini rezultatai:

Alytaus
miesto
savivaldybės
administracija

2.870.905,39

2.440.269,55

215.317,90

215.217,94

0,00

2008/09

28

2009.06.30

viešųjų erdvių
kompleksinis
sutvarkymas
(santrumpa:
Miesto centro
viešųjų erdvių
kompleksinis
sutvarkymas)

5

Buvusio Alytaus
eksperimentinio
namų statybos
kombinato ir
Alytaus mėsos
kombinato
pramonės
teritorijos
infrastruktūros
rekonstrukcija
(Naujosios ir
Pramonės g.
pramonės zonų
infrastruktūros
sutvarkymas)
(santrumpa –
Pramonės zonų
sutvarkymas)

Alytaus
miesto
savivaldybės
administracija

suremontuotos miesto centro dalies
gatvių atkarpos (Pulko g., Vilniaus
g., Sporto g., S. Dariaus ir S.
Girėno g., Birutės g., Ugniagesių g.,
Rotušės a. dalis, aikštė prie Laisvės
angelo paminklo), sutvarkytas
apšvietimas,
šaligatviai,
suremontuotas asfaltbetonis įrengti
dviračių
ir
pėsčiųjų
takai,
sutvarkytas
gerbūvis,
mažoji
architektūra, pakeistos ar įrengtos
vaizdo stebėjimo kameros, lietaus
kanalizacija.
Projekto tikslas – sukurti palankias
sąlygas verslo plėtrai Alytaus
Naujosios g. ir Pramonės g. 16
pramonės zonose, stiprinant verslo
aplinką, keliant konkurencingumo
lygį ir didinant eksporto potencialą
per pramoninių zonų infrastruktūros
modernizavimą.
Siektini rezultatai:
Pramonės g. 16:
Nutiesti / rekonstruoti keliai:
kategorija D, ilgis - 2414 m,
nuovažų kiekis - 23 vnt., eismo
juostų skaičius – 2 vnt., eismo
juostos plotis – 3 m, kelkraščiai – 2
x 0,5 m.
Nutiesti / rekonstruoti lauko
vandentiekio ir nuotekų tinklai:
bendras vandentiekio tinklų ilgis –
1300 m, hidrantų skaičius – 6 vnt.,
bendras buitinių nuotekų tinklų ilgis
– 2105 m, bendras lietaus nuotekų
tinklų ilgis – 2470 m.
Nutiesti / rekonstruoti inžineriniai
tinklai: 10 kV elektros tinklų ilgis –
2 x 0,4 km, 0,4 kV teritorijos
apšvietimo tinklų ilgis – 2,428 km.
Naujoji g.:
Nutiesti / rekonstruoti keliai:
kategorija D, ilgis - 2793 m, eismo
juostų skaičius – 2 vnt., eismo
juostos plotis – 3 m, šaligatviai –
1,5 m.

3.266.036,20

2.776.130,75

244.952,73

244.952,72

0,00

2009/01

24

2009.06.01

Nutiesti / rekonstruoti lauko
vandentiekio ir nuotekų tinklai:
bendras vandentiekio tinklų ilgis –
2758 m, hidrantų skaičius – 16 vnt.,
bendras buitinių nuotekų tinklų ilgis
– 2569 m, bendras lietaus nuotekų
tinklų ilgis – 2709 m.
Nutiesti / rekonstruoti inžineriniai
tinklai: bendras 0,4 kV elektros
tinklų ilgis – 4,214 km.
Projekto
tikslas
–
sukurti
palankesnes
sąlygas
aktyviam
poilsiui Alytuje, kompleksiškai
sutvarkant Alytaus miesto stadioną,
tuo pačiu didinant patrauklumą
investicijoms, gerinant gyvenimo
kokybę ir aplinką.

6

Alytaus miesto
stadiono ir
aplinkinės
teritorijos
sutvarkymas
(santrumpa –
Stadiono
rekonstrukcija)

7

Patalpų, esančių

Alytaus
miesto
savivaldybės
administracija

Alytaus

Siektini rezultatai:
1.
Pagrindinių
tribūnų
su
pagalbinėmis
patalpomis
rekonstrukcija:
- bendras plotas – 1137,09 m2,
- statybinis tūris – 14290 m3,
- aukštų skaičius (neskaičiuojant
pusrūsio ir mansardos) – 2 vnt.,
- statinio aukštis – 8,10 m,
- užstatymo tankis – 15 %,
- užstatymo intensyvumas – 40 %,
- tribūnų vietų skaičius – 1986 vnt.
2.
Inžineriniai tinklai:
- vandentiekio tinklai – 326 m,
- apšvietimo tinklai – 150 m,
- elektros tinklai – 250 m,
- buitinių nuotekų tinklai – 360 m,
- lietaus nuotekų tinklai – 668 m,
- teniso kortų apšvietimo tinklai –
1930 m,
- šilumos tinklai – 160,5 m.
Teniso kortai:
- bendras plotas 2675,5 m2;
Futbolo aikštė ir lengvosios
atletikos sektoriai:
- bendras plotas 18383 m2.
Projekto

tikslas

–

sutvarkyti

5.391.566,11

4.582.831,17

404.367,47

404.367,47

0,00

2008/01

30

2009.05.30

1.075.089,45

913826,04

80.631,71

80.631,70

0,00

2008/10

27

2009.06.30

Rotušės a. 2
(Alytaus miesto
teatro pastato)
rekonstrukcija ir
aplinkinės
teritorijos
pritaikymas
miesto
bendruomenės
poreikiams
(santrumpa –
Alytaus miesto
teatro
rekonstrukcija)

8

„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“

miesto
savivaldybės
administracija

Alytaus
miesto
savivaldybės
administracija

viešąją erdvę: rekonstruoti Alytaus
miesto teatro pastato bei aplinkinę
teritoriją
pritaikyti
miesto
bendruomenės poreikiams, tokiu
būdu didinant miesto patrauklumą
gyventojams,
investuotojams,
gerinant estetinį miesto vaizdą.
Siektini rezultatai:
rekonstruota atraminė teatro
sienutė,
apšiltintas teatro pastato stogas
(apie 3024 m2),
seni langai ir vitrinos pakeisti
naujais, 32 vnt.,
įrengtas stogas virš terasos (apie
200 m2),
sutvarkyta
aplinkinė
teatro
teritorija (apie 7528 m2).
Projekto tikslas – Prisidėti prie
Alytaus
miesto
gyvenamosios
aplinkos gerinimo, pėsčiųjų ir
dviračių
takų
infrastruktūros
plėtros,
pritaikant
rekreacijai
Dailidės ežerą, Alytaus piliakalnį su
prieigomis
(įrengiant
kelius,
poilsio, automobilių stovėjimo ir
vaikų žaidimo aikšteles, nutiesiant
pėsčiųjų ir dviračių takus, tiltą per
Nemuną, įrengiant apšvietimo
sistemas, sutvarkant aplinką).
Siektini rezultatai
perengti techniniai projektai ir
detalieji planai;
rekonstruota Piliakalnio gatvės
atkarpa – apie 890 m.;
pėsčiųjų ir dviračių takų apie
1450 m įrengimas su apšvietimu ir
poilsio aikštelėmis;
įrengtos stebėjimo kameros;
pėsčiųjų tiltelio Kurorto parke
rekonstrukcija apie 30 m;
automobilių parkavimo vietų
įrengimas, apie 85 vietos;

8.477.567,37
8.800.733,30

7.205.932,29
7.480.623,30

635.817,56
660.055,00

635.817,52
660.055,00

0,00

2013/03

30

2012.11.15

vaikų žaidimo, poilsio ir sporto
aikštelių įrengimas, rekonstrukcija;
pėsčiųjų-dviračių tilto per
Nemuną statyba, apie 240 m;

9

Pėsčiųjų ir
dviračių tako,
kitos rekreacijai
ir poilsiui
svarbios
infrastruktūros
nuo Pliažo iki
Sanatorijos
miško įrengimas
(santrumpa –
Pėsčiųjųdviračių takas)

Alytaus
miesto
savivaldybės
administracija

10

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

Alytaus
miesto
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas – plėsti miesto
viešąsias
erdves,
sutvarkyti
rekreacines ir aktyvaus poilsio
zonas, gerinti gyvenimo kokybę ir
aplinką, plėtoti pėsčiųjų ir dviračių
takų tinklą
Siektini rezultatai:
nutiestas dviračių-pėsčiųjų takas,
apie 960 m,
sutvarkytos Pliažo apie 370 m×7
m, Šilelio apie 230m × 5m, Tilto
apie 160 m × 5 m gatvės, (gatvės
padengtos kieta danga, įrengta
paviršinio
vandens
surinkimo
sistema, nutiesti šaligatviai, įrengtas
gatvių apšvietimas),
įrengtas tunelis po Vilniaus g.
apie 25 m × 3m,
įrengta rekreacijai ir poilsiui
svarbi
infrastruktūra
(įrengtos
poilsio aikštelės, įrengti dviračių
stovai, šiukšliadėžės, suoliukai,
sumontuotos vaizdo stebėjimo
kameros).
Projekto tikslas – sutvarkyti
Didžiosios Dailidės ežero aplinką ir
pritaikyti ją rekreacijai: pėsčiųjų ir
dviračių takų, apšvietimo, poilsio ir
žaidimo
aikštelių,
valčių
prieplaukos
įrengimui,
kitoms
rekreacijai ir poilsiui svarbioms
infrastruktūros rekonstrukcijoms ir
įrengimui,
taip
pagerinant
gyvenamąją
aplinką
miesto
gyventojams,
didinant
miesto
patrauklumą
investuotojams,
gerinant Alytaus miesto estetinį
vaizdą.
Siektini rezultatai:
įrengta apie 200 m pėsčiųjų
takų 1,0 – 1,5 m pločio su

1.203.761,47
1.198.885,98

1.023.197,27
1.019.053,11

90.282,10
89.916,44

90.282,10
89.916,43

0,00

2008/12

36

2010.06.31

868.860,05

738.531,05

65.164,50

65.164,50

0,00

2012/01

36

2011.03.30

apšvietimu ir gerbūvio sutvarkymu,
įrengta apie 2000 m pėsčiųjų
ir dviračių takų 2,5 – 3,0 pločio su
apšvietimu ir gerbūvio sutvarkymu,
įrengta 1 valčių (vandens
dviračių) prieplauka,
įrengtos 3 vaikų žaidimų
aikštelės.

rekonstrukcija ir
įrengimas
(santrumpa Didžiosios
Dailidės
sutvarkymas)

11

Apleistos
teritorijos
Žaliojoje
gatvėje
sutvarkymas,
pašalinant
krūmus ir
šiukšles,
kanalizuojant
griovį ir
rekonstruojant
gatvės paviršių.
Santrumpa –
„Žalioji gatvė“

12

Alytaus
kraštotyros
muziejaus
rekonstravimas
ir aplinkinės
teritorijos
tvarkymas
(santrumpa –
Kraštotyros
muziejaus

Projekto tikslas – sutvarkyti
apleistą teritoriją Žaliojoje gatvėje,
pašalinant gatvės ir aplinkinėse
teritorijose esančius krūmus ir
šiukšles, kanalizuojant griovį ir
rekonstruojant gatvės paviršių.

Alytaus
miesto
savivaldybės
administracija

Alytaus
miesto
savivaldybės
administracija

Siektini rezultatai:
parengtas žemės sklypo planas –
1 kompl.,
parengtas teritorijos detalusis
planas – 1 kompl.,
parengtas techninis projektas – 1
kompl.,
įrengta kanalizacijos sistema
gatvės teritorijoje – 1 vnt.,
įrengta pėsčiųjų gatvė ir poisio
zona – 1 vnt.,
įrengtas
gatvės
apšvietimo
sistema – 1 vnt.,
įrengtos gatvės video stebėjimo
sistema – 1 kompl.
Projekto tikslas – yra restauruoti
Alytaus
kraštotyros
muziejų,
modernizuojant
patalpas
bei
sutvarkant aplinkinę teritoriją, tokiu
būdu gerinant miesto gyventojų
gyvenamąją aplinką, sutvarkant
miesto viešąją erdvę, kas sudarys
sąlygas
geresniam
miestų
estetiniam vaizdui.

3.084.719,42
2.947.719,42

2.622.011,50
2.505.561,50

231.353,96
221.078.96

231.353,96
221.078,96

0,00

2008/12

36

2010.09.30

1.448.100,10
1.271.567,18

1.230.885,08
1.080.832,10

108.607,51
95.367,54

108.607,51
95.367,54

0,00

2010/01

36

2011.09.30

rekonstrukcija)

Siektini rezultatai:
rekonstruotas
kraštotyros
muziejaus pastatas,
sutvarkyta
kraštotyros
muziejaus aplinkinė teritorija.
Bendra suma

Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininkas

Parengė:
Vidas Raštikis
2015-07-21

35.313.007,16
35.313.030,67

30.016.075,95
30.016.076,00

2.648.548,39
2.648.477,33

2.648.383,04
2.648.477,34

0,00

Vytautas Grigaravičius

PATVIRTINTA
Alytaus regiono plėtros tarybos
2009 m. rugsėjo 14 d.
sprendimu Nr.(10.18)-8R-5
(patikslinta 2015 m. liepos d. sprendimu Nr. 51/6S-

)

Alytaus regiono projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros
paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.1-VRM-01-R priemonę „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“, 2007-2013
m. laikotarpio sąrašas Nr. 11
Preliminarūs projekto finansavimo šaltiniai

Eil.
Nr.

1

Projekto
pavadinimas

I Alytaus aikštės
ir jos prieigų
kompleksinis
sutvarkymas: I
Alytaus aikštės,
fontano
rekonstrukcija,
pėsčiųjų,
dviračių takų iki
Studentų skvero,
apšvietimo
įrengimas,
aplinkos
sutvarkymas
(santrumpa –
„Aikštės ir jos
prieigų
sutvarkymas“)

Pareiškėjas

Projekto aprašymas (pagrindinis
tikslas, siektini rezultatai)

Alytaus
miesto
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas – prisidėti prie
Alytaus
miesto
gyvenamosios
aplinkos gerinimo, pėsčiųjų ir
dviračių
takų
infrastruktūros
plėtros, viešųjų erdvių saugumo,
patrauklumo
investicijoms
didinimo, sąlygų geresniam Alytaus
estetiniam
vaizdui
sudarymo,
kompleksiškai sutvarkant Pirmojo
Alytaus aikštę ir jos prieigas:
rekonstruojant I Alytaus aikštę su
fontanu, įrengiant pėsčiųjų ir
dviračių takus nuo pirmojo Alytaus
aikštės iki Studentų skvero,
sutvarkant aplinką.
Siektini rezultatai:
rekonstruota I Alytaus aikštė –
32000 m2: rekonstruotas fontanas –
1 vnt., įrengta paviršinio vandens
surinkimo sistema – 1 vnt., įrengta
vaikų žaidimo aikštelė – 1 vnt.,
nutiesti pėsčiųjų, dviračių
takai nuo I Alytaus aikštės iki
Studentų skvero – 1000 m.;
įrengtos vaizdo stebėjimo
kameros;

Bendra
projekto vertė,
€

ES fondų lėšų
suma, €

Pareiškėjo
ir partnerio
lėšų suma,
€

998.211,37

848.479,69

74.865,84

LR
valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavim
o) lėšos, €

Kitų
finansa
vimo
šaltinių
lėšų
suma, €

74.865,84

0,00

Projekto terminai
Prelimin
ari
Numatoma
projekto
projekto
veiklų
veiklų
įgyvendi
įgyvendini
nimo
mo pradžia
trukmė,
mėn.

2008/07

36

Paraiško
s
pateikim
o
įgyvendi
nančiai
institucij
ai
terminas

2009.06.30

2

3

Dainavos
gyvenamojo
rajono viešųjų
erdvių
sutvarkymas
(esamų
automobilių
parkavimo
aikštelių,
šaligatvių,
pėsčiųjų takų,
apšvietimo,
vaikų žaidimo
aikštelių
rekonstrukcija ir
naujų
įrengimas)
(santrumpa Dainavos
gyvenamojo
rajono aplinkos
sutvarkymas)

Vilniaus ir
Kauno gatvių
žiedo,
Senamiesčio
skvero ir
aplinkinių
S.Dariaus ir
S.Girėno,
Vilniaus,
Bažnyčios,
Alyvų tako
gatvių aplinkos
kompleksinis
tvarkymas
(šaligatvių,
pėsčiųjų takų,

Alytaus
miesto
savivaldybės
administracija

Alytaus
miesto
savivaldybės
administracija

sutvarkyta aplinkinė teritorija.
Projekto tikslas – sutvarkyti
Alytaus
miesto,
Dainavos
gyvenamojo rajono
viešąsias
erdves, taip pagerinant gyvenamąją
aplinką
miesto
gyventojams,
didinant
miesto
patrauklumą
investuotojams, viešųjų erdvių
saugumą,
sudarant
sąlygas
geresniam
Alytaus
miesto
estetiniam vaizdui.
Siektini rezultatai:
automobilių parkavimo aikštelių
įrengimas ir rekonstravimas – apie
150
vietų
parkavimo
automobiliams,
vaikų
žaidimo
aikštelių
įrengimas ir rekonstravimas – 2
vnt.,
poilsio ir sporto aikštelių
įrengimas ir rekonstravimas – 2
vnt.,
šaligatvių
rekonstrukcija,
įrengimas – apie 5000 m2,
pėsčiųjų takų įrengimas – ~
2000 m2,
įvažiavimų rekonstrukcija – ~
3000 m2,
gatvių ribojančių gyvenamąjį
rajoną rekonstrukcija – ~ 5000 m2.
Projekto tikslas – kompleksiškai
sutvarkyti Vilniaus ir Kauno gatvių
žiedą, Senamiesčio skverą ir
aplinkinių S.Dariaus ir S.Girėno,
Vilniaus, Bažnyčios, Alyvų tako
gatvių aplinką (šaligatvių, pėsčiųjų
takų,
apšvietimo,
fontano
rekonstrukcija), taip pagerinant
gyvenamąją
aplinką
miesto
gyventojams,
didinant
miesto
patrauklumą
investuotojams,
viešųjų erdvių saugumą, sudarant
sąlygas
geresniam
Alytaus
estetiniam vaizdui.
Siektini rezultatai:
parengta techninė dokumentacija

4.173.076,55

3.547.115,03

312.980,76

312.980,76

0,00

2008/08

36

2009.06.15

2.450.379,67

2.082.822,71

183.778,48

183.778,48

0,00

2008/08

29

2009.05.29

4

apšvietimo,
fontano
rekonstrukcija)
(santrumpa Gatvių žiedo,
senamiesčio
skvero ir
aplinkinių
viešųjų erdvių
kompleksinis
tvarkymas)

– 1 kompl.,
atlikta
techninio
projekto
ekspertizė – 1 kompl.,
įrengtas 496 m Vilniaus ir
Kauno gatvės žiedas (sankryža), t.y.
įrengti
šviesoforai
ir
perorganizuotas eismas sankryžoje
su Nemuno ir Lelijų gatvėmis,
rekonstruotos gatvės ir šaligatviai,
įrengtos vaizdo stebėjimo kameros,
rekonstruotas apie 5600 m2
Senamiesčio
skveras,
t.y.
rekonstruotas fontanas, įrengtas
apšvietimas, įrengtas postamentas
su skvero pavadinimu, atnaujintas
senasis grindinys ir įrengtas
plokščių grindinys su Alytaus
garbės piliečių vardais, įrengtos
vaizdo stebėjimo kameros,
rekonstruotas apie 405 m Alyvų
takas, t.y. rekonstruota gatvė, senas
grindinys, įrengti ir rekonstruoti
šaligatviai, apšvietimas,
rekonstruota 81 m Bažnyčios
gatvė, t.y. rekonstruota gatvė, senas
grindinys, įrengti ir rekonstruoti
šaligatviai, apšvietimas,
rekonstruota 215 m Vilniaus
gatvė, t.y. rekonstruota gatvė,
įrengti ir rekonstruoti šaligatviai,
apšvietimas,
rekonstruota 163 m S.Dariaus ir
S.Girėno gatvė, t.y. rekonstruota
gatvė, įrengti ir rekonstruoti
šaligatviai, apšvietimas.

Miesto centro
dalies, apribotos
Pulko, Vilniaus,
S. Dariaus ir S.
Girėno, Sporto,
Birutės
gatvėmis,
Rotušės a. dalies
viešųjų erdvių

Pagrindinis tikslas – prisidėti prie
gyvenimo
kokybės,
aplinkos,
estetinio
vaizdo,
saugumo
gerinimo,
patrauklumo
investicijoms didinimo Alytuje,
kompleksiškai sutvarkant miesto
centrinę dalį.
Siektini rezultatai:
suremontuotos miesto centro dalies

Alytaus
miesto
savivaldybės
administracija

2.870.905,39

2.440.269,55

215.317,90

215.317,94

0,00

2008/09

28

2009.06.30

kompleksinis
sutvarkymas
(santrumpa:
Miesto centro
viešųjų erdvių
kompleksinis
sutvarkymas)

5

Buvusio Alytaus
eksperimentinio
namų statybos
kombinato ir
Alytaus mėsos
kombinato
pramonės
teritorijos
infrastruktūros
rekonstrukcija
(Naujosios ir
Pramonės g.
pramonės zonų
infrastruktūros
sutvarkymas)
(santrumpa –
Pramonės zonų
sutvarkymas)

Alytaus
miesto
savivaldybės
administracija

gatvių atkarpos (Pulko g., Vilniaus
g., Sporto g., S. Dariaus ir S.
Girėno g., Birutės g., Ugniagesių g.,
Rotušės a. dalis, aikštė prie Laisvės
angelo paminklo), sutvarkytas
apšvietimas,
šaligatviai,
suremontuotas asfaltbetonis įrengti
dviračių
ir
pėsčiųjų
takai,
sutvarkytas
gerbūvis,
mažoji
architektūra, pakeistos ar įrengtos
vaizdo stebėjimo kameros, lietaus
kanalizacija.
Projekto tikslas – sukurti palankias
sąlygas verslo plėtrai Alytaus
Naujosios g. ir Pramonės g. 16
pramonės zonose, stiprinant verslo
aplinką, keliant konkurencingumo
lygį ir didinant eksporto potencialą
per pramoninių zonų infrastruktūros
modernizavimą.
Siektini rezultatai:
Pramonės g. 16:
Nutiesti / rekonstruoti keliai:
kategorija D, ilgis - 2414 m,
nuovažų kiekis - 23 vnt., eismo
juostų skaičius – 2 vnt., eismo
juostos plotis – 3 m, kelkraščiai – 2
x 0,5 m.
Nutiesti / rekonstruoti lauko
vandentiekio ir nuotekų tinklai:
bendras vandentiekio tinklų ilgis –
1300 m, hidrantų skaičius – 6 vnt.,
bendras buitinių nuotekų tinklų ilgis
– 2105 m, bendras lietaus nuotekų
tinklų ilgis – 2470 m.
Nutiesti / rekonstruoti inžineriniai
tinklai: 10 kV elektros tinklų ilgis –
2 x 0,4 km, 0,4 kV teritorijos
apšvietimo tinklų ilgis – 2,428 km.
Naujoji g.:
Nutiesti / rekonstruoti keliai:
kategorija D, ilgis - 2793 m, eismo
juostų skaičius – 2 vnt., eismo
juostos plotis – 3 m, šaligatviai –
1,5 m.
Nutiesti / rekonstruoti lauko

3.266.036,20

2.776.130,75

244.952,73

244.952,72

0,00

2009/01

24

2009.06.01

vandentiekio ir nuotekų tinklai:
bendras vandentiekio tinklų ilgis –
2758 m, hidrantų skaičius – 16 vnt.,
bendras buitinių nuotekų tinklų ilgis
– 2569 m, bendras lietaus nuotekų
tinklų ilgis – 2709 m.
Nutiesti / rekonstruoti inžineriniai
tinklai: bendras 0,4 kV elektros
tinklų ilgis – 4,214 km.
Projekto
tikslas
–
sukurti
palankesnes
sąlygas
aktyviam
poilsiui Alytuje, kompleksiškai
sutvarkant Alytaus miesto stadioną,
tuo pačiu didinant patrauklumą
investicijoms, gerinant gyvenimo
kokybę ir aplinką.

6

Alytaus miesto
stadiono ir
aplinkinės
teritorijos
sutvarkymas
(santrumpa –
Stadiono
rekonstrukcija)

7

Patalpų, esančių
Rotušės a. 2
(Alytaus miesto

Alytaus
miesto
savivaldybės
administracija

Alytaus
miesto
savivaldybės

Siektini rezultatai:
3.
Pagrindinių
tribūnų
su
pagalbinėmis
patalpomis
rekonstrukcija:
- bendras plotas – 1137,09 m2,
- statybinis tūris – 14290 m3,
- aukštų skaičius (neskaičiuojant
pusrūsio ir mansardos) – 2 vnt.,
- statinio aukštis – 8,10 m,
- užstatymo tankis – 15 %,
- užstatymo intensyvumas – 40 %,
- tribūnų vietų skaičius – 1986 vnt.
4.
Inžineriniai tinklai:
- vandentiekio tinklai – 326 m,
- apšvietimo tinklai – 150 m,
- elektros tinklai – 250 m,
- buitinių nuotekų tinklai – 360 m,
- lietaus nuotekų tinklai – 668 m,
- teniso kortų apšvietimo tinklai –
1930 m,
- šilumos tinklai – 160,5 m.
Teniso kortai:
- bendras plotas 2675,5 m2;
Futbolo aikštė ir lengvosios
atletikos sektoriai:
- bendras plotas 18383 m2.
Projekto tikslas – sutvarkyti
viešąją erdvę: rekonstruoti Alytaus
miesto teatro pastato bei aplinkinę

5.391.566,11

4.582.831,17

404.367,47

404.367,47

0,00

2008/01

30

2009.05.30

1.075.089,45

913826,04

80.631,71

80.631,70

0,00

2008/10

27

2009.06.30

teatro pastato)
rekonstrukcija ir
aplinkinės
teritorijos
pritaikymas
miesto
bendruomenės
poreikiams
(santrumpa –
Alytaus miesto
teatro
rekonstrukcija)

8

„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“

administracija

teritoriją
pritaikyti
miesto
bendruomenės poreikiams, tokiu
būdu didinant miesto patrauklumą
gyventojams,
investuotojams,
gerinant estetinį miesto vaizdą.
Siektini rezultatai:
rekonstruota atraminė teatro
sienutė,
apšiltintas teatro pastato stogas
(apie 3024 m2),
seni langai ir vitrinos pakeisti
naujais, 32 vnt.,
įrengtas stogas virš terasos (apie
200 m2),
sutvarkyta
aplinkinė
teatro
teritorija (apie 7528 m2).
Projekto tikslas – Prisidėti prie
Alytaus
miesto
gyvenamosios
aplinkos gerinimo, pėsčiųjų ir
dviračių
takų
infrastruktūros
plėtros,
pritaikant
rekreacijai
Dailidės ežerą, Alytaus piliakalnį su
prieigomis
(įrengiant
kelius,
poilsio, automobilių stovėjimo ir
vaikų žaidimo aikšteles, nutiesiant
pėsčiųjų ir dviračių takus, tiltą per
Nemuną, įrengiant apšvietimo
sistemas, sutvarkant aplinką).

Alytaus
miesto
savivaldybės
administracija

Siektini rezultatai
perengti techniniai projektai ir
detalieji planai;
rekonstruota Piliakalnio gatvės
atkarpa – apie 890 m.;
pėsčiųjų ir dviračių takų apie
1450 m įrengimas su apšvietimu ir
poilsio aikštelėmis;
įrengtos stebėjimo kameros;
pėsčiųjų tiltelio Kurorto parke
rekonstrukcija apie 30 m;
automobilių parkavimo vietų
įrengimas, apie 85 vietos;
vaikų žaidimo, poilsio ir sporto
aikštelių įrengimas, rekonstrukcija;

8.800.733,30

7.480.623,30

660.055,00

660.055,00

0,00

2013/03

30

2012.11.15

pėsčiųjų-dviračių tilto
Nemuną statyba, apie 240 m;
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Pėsčiųjų ir
dviračių tako,
kitos rekreacijai
ir poilsiui
svarbios
infrastruktūros
nuo Pliažo iki
Sanatorijos
miško įrengimas
(santrumpa –
Pėsčiųjųdviračių takas)

Alytaus
miesto
savivaldybės
administracija

10

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

Alytaus
miesto
savivaldybės
administracija

per

Projekto tikslas – plėsti miesto
viešąsias
erdves,
sutvarkyti
rekreacines ir aktyvaus poilsio
zonas, gerinti gyvenimo kokybę ir
aplinką, plėtoti pėsčiųjų ir dviračių
takų tinklą
Siektini rezultatai:
nutiestas dviračių-pėsčiųjų takas,
apie 960 m,
sutvarkytos Pliažo apie 370 m×7
m, Šilelio apie 230m × 5m, Tilto
apie 160 m × 5 m gatvės, (gatvės
padengtos kieta danga, įrengta
paviršinio
vandens
surinkimo
sistema, nutiesti šaligatviai, įrengtas
gatvių apšvietimas),
įrengtas tunelis po Vilniaus g.
apie 25 m × 3m,
įrengta rekreacijai ir poilsiui
svarbi
infrastruktūra
(įrengtos
poilsio aikštelės, įrengti dviračių
stovai, šiukšliadėžės, suoliukai,
sumontuotos vaizdo stebėjimo
kameros).
Projekto tikslas – sutvarkyti
Didžiosios Dailidės ežero aplinką ir
pritaikyti ją rekreacijai: pėsčiųjų ir
dviračių takų, apšvietimo, poilsio ir
žaidimo
aikštelių,
valčių
prieplaukos
įrengimui,
kitoms
rekreacijai ir poilsiui svarbioms
infrastruktūros rekonstrukcijoms ir
įrengimui,
taip
pagerinant
gyvenamąją
aplinką
miesto
gyventojams,
didinant
miesto
patrauklumą
investuotojams,
gerinant Alytaus miesto estetinį
vaizdą.
Siektini rezultatai:
įrengta apie 200 m pėsčiųjų
takų 1,0 – 1,5 m pločio su
apšvietimu ir gerbūvio sutvarkymu,
įrengta apie 2000 m pėsčiųjų

1.198.885,98

1.019.053,11

89.916,44

89.916,43

0,00

2008/12

36

2010.06.31

868.860,05

738.531,05

65.164,50

65.164,50

0,00

2012/01

36

2011.03.30

ir dviračių takų 2,5 – 3,0 pločio su
apšvietimu ir gerbūvio sutvarkymu,
įrengta 1 valčių (vandens
dviračių) prieplauka,
įrengtos 3 vaikų žaidimų
aikštelės.

(santrumpa Didžiosios
Dailidės
sutvarkymas)
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Apleistos
teritorijos
Žaliojoje
gatvėje
sutvarkymas,
pašalinant
krūmus ir
šiukšles,
kanalizuojant
griovį ir
rekonstruojant
gatvės paviršių.
Santrumpa –
„Žalioji gatvė“

12

Alytaus
kraštotyros
muziejaus
rekonstravimas
ir aplinkinės
teritorijos
tvarkymas
(santrumpa –
Kraštotyros
muziejaus
rekonstrukcija)

Projekto tikslas – sutvarkyti
apleistą teritoriją Žaliojoje gatvėje,
pašalinant gatvės ir aplinkinėse
teritorijose esančius krūmus ir
šiukšles, kanalizuojant griovį ir
rekonstruojant gatvės paviršių.

Alytaus
miesto
savivaldybės
administracija

Alytaus
miesto
savivaldybės
administracija

Siektini rezultatai:
parengtas žemės sklypo planas –
1 kompl.,
parengtas teritorijos detalusis
planas – 1 kompl.,
parengtas techninis projektas – 1
kompl.,
įrengta kanalizacijos sistema
gatvės teritorijoje – 1 vnt.,
įrengta pėsčiųjų gatvė ir poisio
zona – 1 vnt.,
įrengtas
gatvės
apšvietimo
sistema – 1 vnt.,
įrengtos gatvės video stebėjimo
sistema – 1 kompl.
Projekto tikslas – yra restauruoti
Alytaus
kraštotyros
muziejų,
modernizuojant
patalpas
bei
sutvarkant aplinkinę teritoriją, tokiu
būdu gerinant miesto gyventojų
gyvenamąją aplinką, sutvarkant
miesto viešąją erdvę, kas sudarys
sąlygas
geresniam
miestų
estetiniam vaizdui.
Siektini rezultatai:
rekonstruotas

kraštotyros

2.947.719,42

2.505.561,50

221.078,96

221.078,96

0,00

2008/12

36

2010.09.30

1.271.567,18

1.080.832,10

95.367,54

95.367,54

0,00

2010/01

36

2011.09.30

muziejaus pastatas,
sutvarkyta
kraštotyros
muziejaus aplinkinė teritorija.
Bendra suma

Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininkas

Parengė:
Vidas Raštikis
2015-07-21

35.313.030,67

30.016.076,00

2.648.477,33

2.648.477,34

0,00

Vytautas Grigaravičius

