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Naudojamos santrumpos ir sąvokos
1. VVG – vietos veiklos grupė.
2. Dzūkijos VVG – Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija.
3. Statistikos departamentas – Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės.
4. KPP - Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programa, patvirtinta 2007 m. spalio 19 d.
Komisijos sprendimu Nr. C(2007)5076.
5. NVO – nevyriausybinė organizacija.
6. ŽŪM – Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija.
7. NMA – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.
8. Strategija – Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams.
Taisyklės – Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal KPP krypties „LEADER metodo

įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklės.
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Įvadas
Projekto vykdytojas: Asociacija Alytaus rajono vietos veiklos grupė.
Kodas: 302311273.
Adresas: Pulko g. 21, LT-62133 Alytaus m., Alytaus m. sav.
Kontaktai: tel. (8 315) 55532, faks. (8 315) 74716, el. p. g.krasauskas@arsa.lt.
Alytaus rajono VVG – tai savanoriška, tris sektorius (privatų, visuomeninį, valstybinį ir
vietos valdžios) jungiančių organizacijų asociacija, turinti aiškiai apibrėžtą atstovaujamą teritoriją ir
organizacinę struktūrą. Asociacija atstovauja ekonominiu ir fiziniu (geografiniu) atžvilgiu vientisą
teritoriją, kuri apima visą Alytaus rajono savivaldybę. Alytaus rajono VVG tikslas – efektyviai
pasinaudoti ES skiriama parama, siekiant sustiprinti atstovaujamos teritorijos kaimiškųjų vietovių
plėtrą. Šiam tikslui pasiekti, Alytaus rajono VVG rengia ir administruos vietos plėtros strategiją,
kuri bus įgyvendinama per vietos projektus. Alytaus rajono VVG taip pat dalyvauja sprendimų
priėmimo

procesuose,

bendradarbiauja

su

socialiniais-ekonominiais

partneriais,

mezga

tarpteritorinius ir tarptautinius kontaktus bendradarbiavimui, kuriančiam pridėtinę vertę, bei
dalyvauja įvairiuose mokymuose, teikia konsultacijas teritorijos gyventojams.
Nors Alytaus rajono VVG darbas gana sudėtingas (skirtingi narių interesai ir misijos, kurie
bendromis pastangomis turi parengti bendrą teritorijos strategiją), bet visus asociacijos narius
vienija bendras siekis – naudos kaimo gyventojams gavimas bei visapusiškos ir subalansuotos
kaimo plėtros skatinimas.
Iš viso 2007–2013 metų VVG parengtų vietos plėtros strategijų įgyveninimui planuojama
skirti apie 438 mln. litų, iš kurių 93 proc. bus skirti KPP 4 krypties „LEADER metodo
įgyvedinimas“ lėšoms. Siekiant paramos 2007–2013 metų laikotarpiu Alytaus rajono kaimo
vietovių plėtros strategijoje yra pateikta teritorijos socialinės-ekonominės būklės ir poreikių analizė,
kaimo vietovių plėtros vizija, prioritetai ir tikslai, jų įgyvendinimo priemonės ir rekomenduojami
veiksmai, naudojant vietovės išteklius bei telkiant kaimo bendruomenių ir kitų kaimo gyventojų
pastangas. Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijoje numatyti VVG teritorijoje esančių
socialinių, ekonominių ir aplinkos problemų sprendimo būdai, ir jos rengime dalyvavo
Alytaus VVG teritorijos gyventojai, kaimo bendruomenės bei kiti kaimo plėtros dalyviai.
Siekiant parengti savo struktūra ir turiniu kokybišką strategiją, buvo nagrinėjami šalies
strateginiai dokumentai bei susiję Europos Sąjungos teisės aktai ir programos. Analizuojant Alytaus
rajono VVG apimamos teritorijos ir gyventojų poreikius, įvairių informacijos šaltinių pagalba, buvo
renkama aktuali informacija, vykdomi kiekybiniais ir kokybiniais metodais pagrįsti tyrimai.
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1. Alytaus rajono VVG ir jos veiklos organizavimo aprašymas
1.1.

Alytaus rajono VVG trumpa kūrimosi istorija
Alytaus rajono VVG kūrimosi priešistore laikytina Dzūkijos VVG, kuri buvo įkurta 2004 m.

rugpjūčio 20 d. ir apėmė visą Alytaus apskrities kaimišką teritoriją – Alytaus rajono, Druskininkų,
Lazdijų rajono ir Varėnos rajono savivaldybes be Druskininkų ir Varėnos miestų. 2008 m.
spalio 28 d. visuotiniame asociacijos narių susirinkime buvo priimtas sprendimas dėl asociacijos
veiklos teritorijos sumažinimo iki Lazdijų rajono savivaldybės ribų. Sprendimas įsiteisėjo 2009 m.
kovo 4 d., kai Juridinių asmenų registre įregistruoti naujieji įstatai, šią dieną įregistruota ir Alytaus
rajono VVG, kuriai suteiktas juridinio asmens kodas 302311273.
Alytaus rajono VVG buvo įkurta siekiant sukurti ir įgyvendinti Alytaus rajono kaimo plėtros
strategiją pagal LEADER principus. Alytaus VVG sudaryta iš valdžios institucijų, privataus verslo
ir nevyriausybinio sektoriaus atstovų.
Alytaus rajono VVG yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis, nesiekiantis naudos sau
juridinis asmuo, kurio tikslas – skatinti kaimo socialinę ekonominę gerovę. Alytaus rajono VVG
teisinė forma – asociacija. Asociacija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų bei kitais įstatymais,
Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir veiklą grindžia patvirtintais įstatais.
Alytaus rajono VVG atsako pagal savo prievoles jai nuosavybės teise priklausančiu turtu,
tačiau neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Alytaus rajono VVG prievoles. Be to,
Alytaus rajono VVG turi teisę sudaryti įvairias sutartis, įsigyti ar nuomoti turtą, steigti įmones,
užmegzti tiesioginius ryšius su tarptautinėmis organizacijomis, dalyvauti kitoje veikloje, kuri
atitinka Alytaus rajono VVG tikslus ir neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams. Alytaus
rajono VVG savo veikloje, Alytaus rajono VVG dokumentuose, įvaizdžio formavimo atributuose,
įvairiuose leidiniuose, plakatuose, kino filmuose ir kitoje vaizdinėje medžiagoje, naudoja Alytaus
rajono savivaldybės herbą.
Alytaus rajono VVG misija – sutelkus Alytaus rajono kaimo bendruomenes, verslo ir
valdžios atstovus, sukurti kokybišką viešąją infrastruktūrą, užtikrinti geresnę gyvenimo kokybę
Alytaus rajone ir sudaryti tinkamas sąlygas tolesnei rajono plėtrai.
Pagrindinis Alytaus rajono VVG tikslas – vienyti vietos valdžios ir kitas įstaigas,
nevyriausybines organizacijas, verslo atstovus, ūkininkus, kurie rūpinasi kaimo plėtra, ir rengti bei
įgyvendinti vietos plėtros strategijas.
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1.2.

Alytaus rajono VVG teritorijos interesų atstovavimas
2004 m. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, buvo pradėta įgyvendinti LEADER+

pobūdžio priemonė, skirta skatinti kaimo plėtrą, to siekiant ugdant ir stiprinant vietos gyventojų
gebėjimą dirbti kartu. Šios priemonės įgyvendinimas Lietuvoje paskatino naujų institucinių ir
socialinių struktūrų, paremtų partneryste ir bendradarbiavimu, formavimąsi, kurios siekia iškilusias
problemas spręsti vietos lygmeniu, aktyviai dalyvaujant kaimo plėtros procesuose. Bendrasis
LEADER+ pobūdžio priemonės tikslas – įgyvendinti LEADER metodą, skatinant vietos iniciatyvas
ir partnerystes, įtraukiant kaimo bendruomenes, vietos valdžios ir verslo atstovus. Specialusis
tikslas – gerinti gyvenimo kokybę kaime ir skatinti kaimo ekonomikos įvairinimą, naujais būdais ir
metodais įgyvendinant vietos plėtros strategijas, tiksingai naudojant vietos išteklius ir viešąją
paramą.
Todėl ir Alytaus rajono VVG siekdama skatinti kaimo socialinę ekonominę gerovę
teritorijoje, visapusiškai vertina teritorijos plėtros galimybes ir gyvenimo kokybės gerinimo
alternatyvas, šiam tikslui apjungdama kaimo bendruomenes, vietos valdžios ir verslo atstovus bei
partnerius.
Alytaus rajono VVG teritorija apima visas Alytaus rajono savivaldybės kaimiškas
vietoves (žr. 1 pav.), kuriose, Alytaus rajono savivaldybės duomenimis, šiuo metu veikia
43 bendruomenės, atstovaujančios kaimo gyventojus ir siekiančios įgyvendinti projektus, kurie
gerintų vietovių gyvenamąją kokybę, didintų ir turtintų gyventojų užimtumą bei sudarytų tam
sąlygas. Alytaus rajono VVG atstovaujama teritorija apima kaimo vietoves, kurių bendras
gyventojų skaičius yra 30.914 asmenų (Statistikos departamento 2009 m. duomenimis).

1 pav. Alytaus rajono VVG atstovaujama teritorija (pažymėta žaliai).
Šaltinis: http://lt.wikipedia.org/wiki/Vaizdas:AlytausRajPlikasZem.PNG [prieiga internetu].
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Siekiant užtikrinti LEADER metodo įgyvendinimą, į Alytaus rajono VVG veiklą įtraukiant
kaimo bendruomenes, vietos valdžios ir verslo atstovus, asociacijos valdyba sudaryta iš skirtingas
sritis atstovaujančių 9 asmenų (žr. 1 lentelę).
1 lentelė. Alytaus rajono VVG valdybos nariai.

Eil.
Nr.

1.

2.

3.

4.

Vardas, pavardė

Daugų miesto bendruomenės visuomeninės
organizacijos „Daugų kraštas“ pirmininkė,
Ramunė Gaisrienė
8 682 10042; el. p.: ramgaisr@gmail.com;
Ežero g. 26-7, Daugai, Alytaus raj.
Simno seniūnijos bendruomenės visuomeninės
organizacijos „Simnija“ pirmininkė, 8 682
Vita Jatkauskienė
59949; el.p.: vitajat@auto.lt; Vytauto g. 85-2,
Simnas, Alytaus raj.
Alovės bendruomenės organizacijos „Susiedai“
pirmininkė;
8
678
34109;
Asta Kisielienė
el.p.: astak58@gmail.com; Kranto g. 1, Alovė,
Alytaus raj.
Gediminas Krasauskas Alytaus
rajono
savivaldybės
mero
(Alytaus rajono VVG pavaduotojas; 8 315 55 53, mob. 8 611 34 966;
pirmininkas)
el.p.: g.krasauskas@arsa.lt; Pulko g. 21 Alytus

Vytautė

5.

6.
7.
8.
9.

Darbovietė, pareigos;
visuomeninės pareigos, telefonas, el. pašto
adresas

Škarnulytė

Alytaus rajono Ryšių su užsieniu ir investicijų
(Alytaus rajono VVG
skyriaus vyr. specialistė; 8 315 55 548, el.p.
pirmininko
v.skarnulyte@arsa.lt; Pulko g. 21 Alytus
pavaduotoja)
Asociacija
„Miklusėniškiai“
pirmininkas;
Vytautas Mocevičius
8 620 82691;
el.p.:
vytautasmo@gmail.lt;
Užubalių g. 3., Miklusėnai, Alytaus raj.
UAB „Riamona“ vadovas, tel. 8 682 60905,
Petras Riauba
el. p.: riamona@zebra.lt
Asociacijos Eičiūnų bendruomenė pirmininkė;
Milda Stanevičienė
8 699 94982; el.p.: eiciunai@gmail.com;
Eičiūnų km. Alytaus raj.
Algimanto Žemaičio gėlininkystės ūkis;
Algimantas Žemaitis
8 698 84909; el. p.: puniosgeles@erdves.lt

Sektorius,
kuriam
atstovauja
NVO

NVO

NVO

Vietos valdžios
atstovas
Vietos valdžios
atstovas, asmuo
iki 25 m. amžiaus.
NVO
Verslo atstovas
NVO
Verslo atstovas

Iš viso bendruomenių atstovai:

5

Iš viso vietos valdžios atstovai:

2

Iš viso verslo atstovai:

2

Šaltinis: Alytaus rajono VVG informacija.

Derindama viešuosius, gyventojų ir verslo interesus, Alytaus rajono VVG naudodama narių
kompetenciją, žinias ir laiką siekia, kad Alytaus rajono kaimo vietovių gyentojų poreikiai būtų
maksimaliai tenkinami, efektyviai išnaudijant vietos išteklius, kuriant tinkamas sąlygas gyvenviečių
raidai ir didinant gyvenimo kokybę jose.
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1.3.

VVG funkcijos, jų suderinamumas su veikla
Alytaus rajono VVG įstatuose, kurie įregistruoti 2009 m. kovo 4 d., apibrėžti asociacijos

uždaviniai ir funkcijos, teisės ir pareigos. Taip apibrėžiamos asociacijos veiklos kryptys, kurios
sudaro pagrindą ilgalaikių asociacijos siekių numatymui.
Alytaus rajono VVG uždavinius ir funkcijas galima išskirti į dvi grupes (žr. 2 lentelę).
Tiesioginio įgyvendinimo funkcijos numato asociacijos projektų vykdymą, tuo tarpu informavimo
ir skatinimo funkcijos apibrėžia, kokiais būdais Alytaus rajono VVG skatina ir prisideda prie kaimo
plėtros dalyvių projektų įgyvendinimo.
2 lentelė. Alytaus rajono VVG uždaviniai ir funkcijos.

Tiesioginis įgyvendinimas

Informavimas ir skatinimas

 Telkia suinteresuotų vietos valdžios, verslo,
 Aktyviai
dalyvauja
rengiant
ir
nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų
įgyvendinant kaimo plėtros planus bei programas
pastangas ieškant tinkamiausių sprendimų kaimo
Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje.
vietovių ekonominei ir socialinei gerovei kelti.
 Organizuoja kaimo plėtros dalyvių
 Skatina ir palaiko vietines kaimo žmonių švietimą bei mokymą.
iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo,
 Informuoja visuomenę apie Alytaus rajono
kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse.
kaimo plėtrą.
 Teikia pasiūlymus vietos ir nacionalinėms
 Organizuoja ir teikti paramą kaimo
institucijoms bei organizacijoms dėl kaimo
bendruomenių projektams ir iniciatyvoms
plėtros planų ir priemonių kūrimo bei
įgyvendinti.
įgyvendinimo.
 Skatina bendradarbiavimą su kitomis
 Atstovauja ir gina visuomenėje bei
visuomeninėmis, nacionalinėmis ir tarptautinėmis
valdžios institucijose Alytaus rajono kaimo
organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir
bendruomenių interesus.
organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.
Šaltinis: sudaryta remiantis Alytaus rajono VVG įstatais.

Be nurodytų funkcijų, Alytaus rajono VVG įstatuose taip pat apibrėžtos ir asociacijos teisės
ir pareigos. Alytaus rajono VVG turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę veiklą, kuri
neprieštarauja Alytaus rajono VVG įstatams bei reikalinga jos tikslams pasiekti. Taip pat asociacija
turi teisę teikti paramą ir labdarą bei gauti paramą ir labdarą iš Lietuvos Respublikos bei užsienio
fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir
paramos įstatymo nustatyta tvarka. Taip pat, savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti Alytaus
rajono VVG įstatymų nustatyta tvarka turi kitas teises bei pareigas, kurios pateikiamos 3 lentelėje.
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3 lentelė. Alytaus rajono VVG teisės ir pareigos.

Alytaus rajono VVG teisės
 Nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais
skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti
savo tikslus ir uždavinius.
 Pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai
reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo
disponuoti.
 Samdyti asmenis įstatuose numatytai
veiklai vykdyti.
 Gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių
visuomeninių organizacijų, programų, teikiančių
techninę, materialinę ir finansinę pagalbą, taip
pat iš nevalstybinių organizacijų, fondų, fizinių ir
juridinių asmenų bei kitų organizacijų kaimo
bendruomenių plėtrai skatinti ir kitiems
socialiniams tikslams įgyvendinti.
 Turėti atsiskaitomąją ir užsienio valiutos
sąskaitas bankuose, taip pat valiutinę sąskaitą bet
kurioje valstybėje.
 Naudoti
gautas
lėšas
įstatuose
numatytiems tikslams įgyvendinti.
 Vienytis į sąjungas.
 Reorganizuotis, steigti įstatymų nustatyta
tvarka padalinius.
 Nutraukti savo veiklą.
 Prisiimti įsipareigojimus ir sudaryti
sutartis su partneriais.
 Įgyvendinti kitas įstatymų nustatytas ar
jų nepažeidžiančias teises.

Alytaus rajono VVG pareigos
 Efektyviai naudoti lėšas ir turtą, skirtus
įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.
 Mokėti mokesčius įstatymų nustatyta
tvarka.
 Teikti finansinę ir statistinę informaciją
nariams, jeigu jie to reikalauja.
 Naudodama Lietuvos, užsienio šalių ir
tarptautinių organizacijų bei paramos tiekėjų
perduotą turtą ir lėšas bei atsiskaitydama už jų
panaudojimą, vadovautis Lietuvos Respublikos
įstatymais, kitais teisės aktais bei tų organizacijų
ar paramos teikėjų nustatytais reikalavimais.
 Padarius žalą fiziniams ar juridiniams
asmenims, ją atlyginti savo turtu įstatymų
nustatyta tvarka.

 Vesti finansinės veiklos apskaitą, kuri
atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų
teisės aktų reikalavimus, taip pat paramos teikėjų
nustatytas sąlygas, neprieštaraujančias Lietuvos
Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

Šaltinis: sudaryta remiantis Alytaus rajono VVG įstatais.

Įstatuose taip pat nurodoma, kad Alytaus rajono VVG gali turėti kitų, įstatuose nenumatytų
teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams. Visos numatytos
asociacijos teisės ir pareigos sudaro sąlygas jos veiklos vykdymui, o apibrėžtos funkcijos nukreiptos
Alytaus rajono VVG tikslo – vienyti vietos valdžios ir kitas įstaigas, nevyriausybines organizacijas,
verslo atstovus, ūkininkus, kurie rūpinasi kaimo plėtra, ir rengti bei įgyvendinti vietos plėtros
strategijas, taip siekiant skatinti kaimo socialinę ekonominę gerovę – siekiui.
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1.4.

Alytaus rajono VVG struktūra ir valdymas
Alytaus rajono VVG įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per

savo valdymo organus. Alytaus rajono VVG organai yra visuotinis narių susirinkimas, valdyba,
valdybos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas. Be valdybos narių, asociacijai taip pat priklauso
dar 19 kitų narių (žr. 4 lentelę), kurie atstovauja nevyriausybiniam sektoriui.
4 lentelė. Alytaus rajono VVG nariai (išskyrus valdybos narius).

Eil.
Nr.

Vardas, pavardė

Atstovaujama sritis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Antanas Margelis
Irena Pranckienė
Virgilijus Pranskevičius
Monika Ražanauskienė
Zita Lukoševičienė
Simas Salickas
Genė Zorskienė
Linas Nedzinskas
Danutė Kelminskienė
Albinas Čelkonas
Jonas Cickevičius

Luksnėnų kaimo bendruomenė „Spindulys“
Ąžuolinių kaimo bendruomenė
Panemuninkų kaimo bendruomenė „Panemuninkai“
Kančėnų kaimo bendruomenė „Dėmesio centras“
Butrimonių bendruomenė „Šviesa“
Bendruomenė „Talokiai“
Visuomeninė organizacija „Želmuo“
Punios kaimo visuomeninė organizacija „Punios
ainiai“
Vankiškių kaimo bendruomenė
Asociacija Pivašiūnų bendruomenė „Pivašiūniškiai“
Asociacija „Makniūnų sodžiaus bendruomenė“
Venciūnų
kaimo
bendruomenės
visuomeninė
organizacija „Venciūnų sodiečiai“
Venciūnų
kaimo
bendruomenės
asociacija
„Venciūniškiai“
Gervėnų kaimo bendruomenė
Visuomeninė
organizacija
Junčionių
kaimo
bendruomenė
Alytaus
kaimo
bendruomenės
visuomeninė

12.

Sigitas Kvedaras

13.

Dalė Svirinavičienė

14.
15.

Vida Silvanavičienė
Roma Šmigelskienė

16.

Vytautas Krivas

17.

Albinas Nemunaitis

Miklusėnų bendruomenės visuomeninė organizacija
„Miklusėnai“

18.

Gintarė Romančiunckienė

Likiškėlių kaimo bendruomenė

19.

Donatas Mickus

Santaikos kaimo bendruomenė

organizacija „Alytaus kaimelis“

Iš viso bendruomenių atstovai:

19

Šaltinis: Alytaus rajono VVG informacija, 2010 m. sausio 7 d. duomenimis.

Žemiau esančiame paveiksle (žr. 2 pav.) pateikiama Alytaus rajono VVG struktūrą
atspindinti schema, kuri vaizduoja asociacijos vidinę sudėtį bei atskirų vienetų pavaldumą ir
atskaitomybę.
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Toliau bus pateikiamas pagrindinių Alytaus rajono VVG struktūros vienetų aprašymas,
nurodant jų sudėtį, paskyrimo-rinkimo eigą, pagrindines funkcijas, teises ir pareigas bei trumpai bus
apžvelgiami asociacijos turto ir lėšų valdymas bei padalinių kūrimas.

Visuotinis narių
susirinkimas

Valdyba

Finansininkas

Valdybos pirmininkas

Valdybos pirmininko
pavaduotojas

VVG nariai

2 pav. Alytaus rajono VVG orgnizacinė struktūra.

Visuotinis narių susirinkimas. Aukščiausias Alytaus rajono VVG organas yra visuotinis
narių susirinkimas. Alytaus rajono VVG narių visuotinius susirinkimus šaukia Alytaus rajono VVG
valdyba. Taip pat, valdybos sprendimu arba jei to raštu reikalauja daugiau kaip pusė Alytaus rajono
VVG narių, gali būti šaukiami ir neeiliniai Alytaus rajono VVG visuotiniai narių susirinkimai. Apie
organizuojamą visuotinį narių susirinkimą kiekvienam Alytaus rajono VVG nariui valdybos
pirmininkas praneša raštu ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki visuotinio narių susirinkimo dienos.
Raštiškam pranešimui prilygsta pranešimas, išsiųstas nario nurodytu telefaksu ar elektroninio pašto
adresu su patvirtinimu apie pranešimo gavimą. Visuotiniam Alytaus rajono VVG narių susirinkimui
priskiriamos šios funkcijos:


Alytaus rajono VVG įstatų tvirtinimas ir keitimas.



Valdybos parengtos Alytaus rajono VVG veiklos programos (jei ji parengiama)

tvirtinimas.


Alytaus rajono VVG valdybos rinkimas ir atšaukimas iš pareigų.



Revizoriaus (auditorių ar audito įmonės) skyrimas ir atšaukimas.



Revizoriaus (auditoriaus ar audito įmonės) patikrinimo rezultatų išklausymas ir

įvertinimas, priemonių revizoriaus (auditoriaus ar audito įmonės) nustatytiems trūkumams ir
pažeidimams pašalinti taikymas.
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Metinės finansinės atskaitomybės, pateiktos valdybos pirmininko veiklos ataskaitos,

tvirtinimas bei Alytaus rajono VVG valdybos ataskaitų svarstymas ir tvirtinimas.


Alytaus rajono VVG nario metinio mokesčio dydžio ir mokėjimo tvarkos (jei nutarta jį

mokėti) nustatymas.


Sprendimo pertvarkyti ar likviduoti Alytaus rajono VVG priėmimas įstatymo nustatyta

tvarka.
Sprendimus šiais klausimais Visuotinis narių susirinkimas gali priimti, kai jame dalyvauja
daugiau negu pusė visų Alytaus rajono VVG narių ar jų įgaliotų atstovų ir sprendimas laikomas
priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“. Jeigu
balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra Alytaus rajono VVG valdybos pirmininko balsas.
Asmenys, susilaikę balsavime, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais
asmenimis. Išimtis taikoma, kai keičiami Alytaus rajono VVG įstatai, priimamas sprendimas dėl
Alytaus rajono VVG pertvarkymo ar pabaigos bei skiriami (renkant) ir atšaukiami valdymo organų
nariai, tuomet reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Alytaus rajono VVG narių
balsų. Tuo atveju, jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, Alytaus rajono VVG įstatų
nustatyta tvarka turi būti šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti
sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo
Alytaus rajono VVG narių.
Alytaus rajono VVG visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei
jis nebuvo sušauktas Alytaus rajono VVG įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Alytaus
rajono VVG narys ar valdymo organas. Kiekvieno Visuotinio narių susirinkimo metu rašomas
protokolas, o susirinkimo darbotvarkę rengia valdyba, į ją įtraukdama susirinkimo iniciatorių
siūlomus klausimus.
Valdyba. Alytaus rajono VVG kolegialus valdymo organas yra Alytaus rajono VVG
valdyba, kuri renkama visuotiniame narių susirinkime atviru balsavimu trejiems metams iš
9 asmenų. Valdybą privalo sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. socialinių ir ekonominių partnerių bei
asociacijų atstovų, iki 25 proc. verslo atstovų ir iki 25 proc. vietos valdžios atstovų. Taip pat
Valdyba turi išlaikyti lyčių pusiausvyrą (t. y. abiejų lyčių atstovai sudaro ne mažiau kaip 40 proc. ir
ne daugiau kaip 60 proc. VVG valdybos narių, nesvarbu kurios lyties atstovų). Be to, Valdyba turi
turėti bent vieną asmenį iki 25 metų amžiaus. Valdybą sudaro pirmininkas, pirmininko
pavaduotojas (jie išrenkami iš valdybos narių pirmajame posėdyje) ir nariai. Valdybos posėdžiai
rengiami ne rečiau kaip kas ketvirtį, juose pirmininkauja valdybos pirmininkas (jam nesant – jo
pavaduotojas arba kitas valdybos narys). Alytaus rajono VVG valdybai taip pat priskiros konkrečios
funkcijos:
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Alytaus rajono VVG veiklos organizavimas ir koordinavimas.



Alytaus rajono VVG veiklos programos rengimas ir jos teikimas tvirtinti visuotiniam

ataskaitiniam narių susirinkimui.


Alytaus rajono VVG veiklos planų rengimas, jų įgyvendinimo analizė, pasiūlymų dėl jų

įgyvendinimo gerinimo teikimas.


Įstatų pakeitimų ir papildymų inicijavimas.



Iš dalies ar visiškai Alytaus rajono VVG lėšomis finansuojamų projektų atrankos

vykdymas ir projektų atrankos ir vertinimo komisijų sudarymas.


Alytaus rajono VVG vidaus tvarkos ir santykių su trečiaisiais asmenimis principų

nustatymas.


Alytaus rajono VVG eilinio visuotinio narių susirinkimo metų pabaigoje šaukimas ir

organizavimas.


Atsiskaitymas už Alytaus rajono VVG veiklą visuotiniam Alytaus rajono VVG narių

susirinkimui.


Ryšių su tarptautinėmis organizacijomis užmezgimas ir palaikymas.



Informacijos, kuri turi būti laikoma konfidencialia, sąrašo tvirtinimas.



Kitų, šiuose įstatuose ar Visuotinio narių susirinkimo sprendimuose valdybos

kompetencijai priskirtų sprendimų priėmimas.


Sprendimų dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų

dalyviu priėmimas.


Sprendimų dėl naujų narių priėmimo ir pašalinimo iš Alytaus rajono VVG priėmimas.



Etatų skaičiaus tvirtinimas.



Alytaus rajono VVG veiklos strategijos bei gairių nustatymas.

Alytaus rajono VVG valdybos susirinkimus šaukia ir valdybos veiklai vadovauja Alytaus
rajono VVG valdybos pirmininkas, kuris taip pat yra ir Alytaus rajono VVG pirmininkas. Valdyba
gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė narių, taikant paprastosios
daugumos taisyklę.
Darbotvarkės klausimai susirinkime paprastai svarstomi žemiau pateiktoje schemoje
nurodyta tvarka (žr. 3 pav.).
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PRANEŠIMAS
KLAUSIMAI PRANEŠĖJUI
PRANEŠĖJO ATSAKYMAI

SUSIRINKIMO DALYVIŲ PASISAKYMAI

VALDYBOS
NARIAI

SUSIRINKIMO
SVEČIAI

ALYTAUS VVG
NARIAI

SPRENDIMO PRIĖMIMAS

3 pav. Valdybos susirinkimo darbotvarkės klausimų svarstymo schema.
Šaltinis: Alytaus rajono VVG informacija.

Išklausius pagrindinį pranešimui pranėšėjui užduodami klausimai. Kiekvienas valdybos
narys ar VVG narys gali pareikšti savo nuomonę svarstomu klausimu. Išklausius nuomonių,
posėdžio pirmininkas gali leisti kalbėti pranešėjui ir tada teikti nutarimo projektą. Nutarimo
projektą parengia klausimo pagrindinis pranešėjas arba valdyba. Apie valdybos priimtus
sprendimus informuojami visi VVG nariai elektroniniu paštu jiems išsiunčiant posėdžio protokolą.
Kuomet sprendžiami klausimai, kuriuose gali kilti interesų konfliktai, suinteresuoti nariai
informuoja apie tai VVG valdybą, savanoriškai nuo šio klausimo sprendimo nusišalina ir kitaip
neįtakoja sprendimo. Taip pat numatoma galimybė, jog neišsprendus interesų konfliktų šalių
susitarimu, jie sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.
Be to, buvo nuspręsta, kad siekiant išvengti interesų konflikto, kiekvienas Alytaus rajono
VVG valdybos narys, įgyvendinant LEADER metodą, deklaruos savo interesus, t.y. užpildys ir
pateiks privalomų interesų deklaraciją, kurioje bus nurodomi atstovaujamos organizacijos bendrieji
duomenys (pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinė, kontaktai), numatomi rengti projektai,
atstovaujama teritorija, vietovė, juridinio asmens fizinių narių sąrašas, informacija apie galimus
asmenis ir / ar organizacijas dėl kurių gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktai bei kt.
informaciją). Taip pat, siekdama užtikrinti sprendimų skaidrumą Alytaus rajono VVG nustatė, kad
vertinant vietos projektus, Alytaus rajono VVG valdybos nariai, kurių interesai galimai susiję su
interesais projekte, nuo vietos projekto svarstymo nusišalina.
Taip pat numatoma, kad galimiems interesų konfliktams spręsti numatomos ir tokios
priemonės kaip pasižadėjimai neviešinti konfidencialios informacijos (pasižadėjimus pasirašo visi
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Alytaus rajono VVG valdybos nariai ir administracijos darbuotojai), informacijos apie paramos
galimybes ir teikiamas konsultacijas sklaidos užtikrinimas (vietos spauda, Alytaus rajono
savivaldybės internetinis puslapis, taip pat Alytaus rajono VVG internetinis puslapis, kai jis bus
sukurtas, informaciniai renginiai ir kitos priemonės) bei partnerystės su socialiniais partneriais ir jų
asociacijomis plėtra.
Valdybos pirmininkas ir jo pavaduotojas. Alytaus rajono VVG valdybos pirmininko ir
pirmininko pavaduotojas renkamas iš valdybos narių. Žemiau pateikiamoje lentelėje išskirtos
Valdybos pirmininko ir jo pavaduotojo funkcijos.
5 lentelė. Alytaus rajono VVG valdybos pirmininko ir jo pavaduotojo funkcijos.

Alytaus rajono VVG valdybos
pirmininko funkcijos
 Atstovauja Alytaus rajono VVG, jos
vardu sudaro ir pasirašo sutartis su fiziniais ir
juridiniais asmenimis. Pagal savo kompetenciją
atstovauja Alytaus rajono VVG interesams
valstybinėse, nevyriausybinėse organizacijose,
teismuose, santykiuose su fiziniais ir juridiniais
asmenimis.
 Priima ir atleidžia darbuotojus.
 Alytaus
rajono
VVG
valdybos
pirmininkas atidaro sąskaitas bankuose.
 Rengia Alytaus rajono VVG veiklos
programą, ataskaitą bei teikia ją tvirtinti
visuotiniam susirinkimui.
 Atsiskaito už Alytaus rajono VVG veiklą
visuotiniam narių susirinkimui.
 Priima kitus šiuose įstatuose, Visuotinio
narių susirinkimo ar valdybos sprendimuose
pirmininko kompetencijai priskirtus sprendimus.

Alytaus rajono VVG valdybos pirmininko
pavaduotojo funkcijos

Valdybai ir (ar) pirmininkui įgaliojus,
atstovauja Alytaus rajono VVG kitose įstaigose,
įmonėse ir organizacijose.


Organizuoja
raštvedybą.
 Nesant
funkcijas.


Alytaus

rajono

VVG

pirmininkui, atlieka visas

jo

Vykdo valdybos įgaliojimus.

 Kartu su pirmininku ruošia Alytaus
rajono VVG raštus.

Šaltinis: sudaryta remiantis Alytaus rajono VVG įstatais.

Turtas ir lėšos. Alytaus rajono VVG turtas ir lėšos turi būti naudojamos jos įstatuose
numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomos nariams.
Alytaus rajono VVG lėšos skirstomos ir naudojamos valdybos sprendimu. Alytaus rajono VVG
lėšos skirstomos ir naudojamos valdybos sprendimu. Alytaus rajono VVG lėšų ir turto apskaitą
veda Alytaus rajono VVG valdybos pirmininko patvirtintas finansininkas, kuris atsako, kad ši
apskaita atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius aktus, reglamentuojančius šią
sritį. Finansininkas gali dirbti visuomeniniais pagrindais, būti samdomas arba gali būti sudaryta
paslaugų sutartis su įmone dėl finansų apskaitos vedimo. Alytaus rajono VVG finansinę veiklą
tikrina revizijos komisija ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Revizijos komisija renkama
visuotiniame narių susirinkime iš 3 asmenų, trejų metų laikotarpiui.
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Filialai ir atstovybės. Alytaus rajono VVG filialai ir atstovybės steigiami, reorganizuojami
ir likviduojami, jų vadovai skiriami ir atleidžiami Alytaus rajono VVG narių visuotinio susirinkimo
sprendimu. Alytaus rajono VVG filialų ir atstovybių skaičius neribojamas. Filialai ir atstovybės
nėra juridiniai asmenys ir veikia Alytaus rajono VVG vardu pagal Alytaus rajono VVG įstatus ir jo
narių visuotinio susirinkimo suteiktus įgaliojimus, kurie turi būti nurodyti filialų ir atstovybių
nuostatuose. Filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Alytaus rajono VVG narių visuotinis
susirinkimas. Šiuo metu Alytaus rajono VVG nėra suformavusi padalinių ar įsteigusi filialų ir
atstovybių.

1.5.

Alytaus rajono VVG nariai, jų teisės ir atsakomybės
Alytaus rajono VVG nariais gali būti juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie dalyvaudami

asociacijos veikloje turi lygias teises ir vienodas pareigas (žr. 6 lentelę), o narių tarpusavio santykiai
grindžiami partnerystės principu, t. y. nariai derina tarpusavyje savo interesus, poreikius ir
galimybes.
6 lentelė. Alytaus rajono VVG narių teisės ir atsakomybė.

Alytaus rajono VVG narių teisės
 Dalyvauti
Alytaus
rajono
VVG
visuotiniame
narių
susirinkime
priimant
sprendimus ir balsuoti už juos.
 Teikti pasiūlymus Alytaus rajono VVG
veiklai gerinti.
 Rinkti ir būti išrinktam į Alytaus rajono
VVG renkamus organus.
 Susipažinti su Alytaus rajono VVG
dokumentais ir gauti visą informaciją apie jos
veiklą.
 Bet kada išstoti iš organizacijos.
 Naudotis
Alytaus
rajono
VVG
teikiamomis paslaugomis.
 Įgyvendinti kitas teisės aktuose numatytas
neturtines teises.

Alytaus rajono VVG narių pareigos
 Laikytis Alytaus rajono VVG įstatų ir kitų
vidaus veiklos dokumentų, vykdyti visuotinio
narių susirinkimo ir valdybos sprendimus, tausoti
Alytaus rajono VVG turtą.
 Mokėti patvirtintą nario mokestį.
 Dalyvauti visuotiniuose narių
susirinkimuose.

 Iniciuoti Alytaus rajono VVG įstatų
keitimą ir (ar) papildymą.
Šaltinis: sudaryta remiantis Alytaus rajono VVG įstatais.

Naujus narius priima Alytaus rajono VVG valdyba. Norėdamas tapti Alytaus rajono VVG
nariu, asmuo turi pateikti prašymą tapti Alytaus rajono VVG nariu, nario sprendimą dėl stojimo į
Alytaus rajono VVG ir įgaliojimą atstovauti, taip pat įrodymą, patvirtinantį, kad sumokėtas
stojamasis mokestis. Narys laikomas priimtu, jeigu už jį balsuoja daugiau kaip pusė visų Alytaus
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rajono VVG valdybos narių. Alytaus rajono VVG nariu tampama iš karto po valdybos teigiamo
sprendimo.
Narys laikomas išstojęs iš Alytaus rajono VVG, kai jo prašymas ir nario sprendimas dėl
išstojimo yra įregistruojamas Alytaus rajono VVG. Narys iš Alytaus rajono VVG gali būti ir
pašalintas. Tokį sprendimą priima Alytaus rajono VVG už įstatų nesilaikymą bei kitus pažeidimus,
kai nario veikla prieštarauja Alytaus rajono VVG tikslams ir Lietuvos Respublikos teisės aktams.
Alytaus rajono VVG nariui išstojus ar jį pašalinus iš Alytaus rajono VVG, jo sumokėtas
nario mokestis ir kitos Alytaus rajono VVG perduotos lėšos bei kitas nuosavybės teise Alytaus
rajono VVG perduotas turtas yra negrąžinami. Be to, išstojęs savo noru arba pašalintas iš Alytaus
rajono VVG narys turi atsiskaityti už visas jam suteiktas materialines vertybes bei perduoti savo
įsipareigojimus ir dokumentus Alytaus rajono VVG pirmininkui ar valdybai.

1.6.

Informacijos apie Alytaus rajono VVG veiklą sklaida
Alytaus rajono VVG įkurta tik 2009 m. kovo 4 d., todėl gyventojų informavimo tinklas dar

kuriamas. Šiuo metu informacija ir naujienos apie Alytaus rajono VVG veiklą skelbiama Alytaus
rajono savivaldybės puslapyje (interneto adresas: www.arsa.lt).
Rengiant šią strategiją taip pat buvo skleista informacija apie Alytaus rajono VVG veiklą:
buvo tiesiogiai bendradarbiaujama su Alytaus rajono kaimo vietovių bendruomenėmis, kartu
analizuojant jų problemas ir ieškant joms sprendimų, taip pat buvo teikiama informacija apie KPP
tikslus ir priemones bei sudarytas galimybes kaimiškų vietovių gyvenimo kokybės gerinimui ir
gyvenimo lygio jose kėlimui bei įgūdžių įgijimui.
Planuojama, kad ateityje asociacijos veiklos viešinimo priemones papildys Alytaus rajono
VVG internetinis puslapis, bus parengtas informacinis lankstinukas apie asociacijos veiklą bei
LEADER priemonę, be to, ketinama rengti reguliarius informacinius renginius (žr. 4 pav.) – du
kartus per metus visose Alytaus rajono seniūnijose. Minėtuose renginiuose būtų apžvelgiami
Alytaus rajono VVG veiklos rezultatai, aptariami artimiausi planai ir projektai, dalinamasi
nuomonėmis ir priimami iš teritorijos gyventojų pasiūlymai, aptariamos kylančių problemų
sprendimo alternatyvos ir galimybės. Toks sprendimas priimtas strategijos rengimo etape
susitinkant su vietos bendruomenių atstovais – labai svarbus tiesioginis bendradarbiavimas su
gyventojais, jų poreikių ir prioritetinių problemų nustatymas bei realių galimybių jas spręsti
aptarimas ir numatymas. Vietos gyventojai geriausiai žino, kurioms sritims reikalingas didžiausias
dėmesys, kokia esama situacija ir jos gerinimo alternatyvos. Tuo tarpu asociacijos atstovai geriau
supranta teisinius (tame tarpe ir nuosavybės klausimai) aspektus, galimus finansavimo šaltinius ir
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paramos gavimo galimybes. Taigi, tik partnerystės principu plėtojant asociacijos veiklą ir numatant
jos kryptis bei priemones uždaviniams pasiekti bus pasiekiama subalansuota Alytaus rajono kaimo
vietovių plėtra.

Alytaus rajono
VVG

SPAUDA:
 Straipsniai ir
informaciniai pranešimai
rajoniniuose leidiniuose.
 Informacinių
lankstinumų parengimas ir
išplatinimas.

INTERNETAS:
 Internetinio puslapio
sukūrimas.
 Informacinių
pranešimų Alytaus rajono
savivaldybės internetinėje
svetainėje talpinimas.

INTERNETAS:
 Aktualių klausimų
pateikimas.
 Atsiliepimai ir pasiūlymai.
 Apklausos-rezultatai.

TIESIOGIAI:
 Susitikimai su Alytaus
rajono kaimo
bendruomenių atstovais.
 Bendradarbiavimas
įvairių ryšio priemonių
pagalba.

TIESIOGIAI:
 Esamos situacijos analizė.
 Problemų pristatymas.
 Alternatyvų
siūlymas/aptarimas.

Alytaus rajono
kaimo
bendruomenės

4 pav. Alytaus rajono VVG kaimo bendruomenių informavimo tinklas.

Aukščiau pateikta schema atspindi Alytaus rajono VVG ir kaimo bendruomenių ryšį –
asociaja veiklą vykdo ne atskirai nuo gyventojų, bet jų interesų srityje, veikiama jų poreikių ir
aplinkos, jos veikla yra įtakojama kiekvienos iš bendruomenių teritorijos stiprybių, ribojama
kiekvienos jų silpnybių ir priklauso nuo kylančių galimybių. Ši schema taip pat atskleidžia, kad
asociacija siekia abipusio ryšio, t. y. siekia gauti atsakymą iš kaimo bendruomenių. Toks
bendruomenių informavimo ir įtraukimo į Alytaus rajono VVG veiklą tinklas užtikrins efektyvų
asociacijos darbą, sudarys sąlygas, atsižvelgiant į esančias galimybes, optimaliai išnaudoti
gyvenviečių ir bendruomenių stiprybes, taip stengiantis maksimaliai tenkinti jų poreikius ir spręsti
kylančias problemas.
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1.7.

Alytaus rajono VVG kompetencija, gebėjimai ir patirtis
Trys Aytaus rajono VVG valdybos nariai 2008 m. lapkričio 28 d. dalyvavo mokymuose

„Programos LEADER įgyvendinimo pagrindai“ (programos kodas 596131007, trukmė – 8 val.,
mokymo įstaiga – Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras). Alytaus rajono
VVG valdybos nariai išklausę kursus:


Gediminas Krasauskas.



Vytautas Mocevičius.



Milda Stanevičienė.

2009 m. Balandžio 29 d. vyko mokymo seminaras „Kaimo bendruomenės, kitų ne pelno
organizacijų veiklos organizavimas, bendruomenės, ne pelno organizacijos narių ugdymas ir
aktyvinimas“ (programos kodas – 596131018, trukmė – 8 val., mokymo įstaiga – UAB „Vadybos
pokyčių konsultavimas“). Šiuose mokymuose dalyvavo šie Alytaus rajono VVG valdybos nariai:


Vita Jankauskienė.



Asta Kisielienė.



Gediminas Krasauskas.



Vytautas Mocevičius.



Milda Stanevičienė.



Vytautė Škarnulytė.

2009 m. gegužės 6 d. vyko mokymo seminaras „Vietos plėtros strategijos rengimas ir
įgyvendinimas“ (programos kodas – 596131008, trukmė – 8 val., mokymo įstaiga – UAB „Vadybos
pokyčių konsultavimas“). Šiuose mokymuose dalyvavo šie Alytaus rajono VVG valdybos nariai:


Gediminas Krasauskas.



Vytautas Mocevičius.



Milda Stanevičienė.



Vytautė Škarnulytė.

2009 m. gegužės 13 d. vyko mokymo seminaras „Projektų, įgyvendinamų pagal LEADER
metodą, rengimas ir įgyvendinimas (programos kodas - 596131014., trukmė – 8 val., mokymo
įstaiga – UAB „Vadybos pokyčių konsultavimas“). Šiuose mokymuose dalyvavo šie Alytaus rajono
VVG valdybos nariai:


Ramunė Gaisrienė.



Vita Jatkauskienė.



Gediminas Krasauskas.
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Vytautas Mocevičius.



Milda Stanevičienė.



Vytautė Škarnulytė.

Kaip matyti, visi Alytaus rajono VVG valdybos nariai nuolat tobulina savo kvalifikaciją
įvairiuose kursuose, mokymuose, seminaruose. Be to, Alytaus rajono VVG valdyba įsitikinusi, kad
plėčiantis Alytaus rajono VVG veiklai bei įgyvendinant Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros
strategiją 2010–2013 metams bus reikalingos naujos žinios – apskaitos, finansų valdymo,
strateginio veiklos planavimo, vadybinių žinių, projektų rengimo, viešųjų pirkimų organizavimo,
partnerystės plėtros, gerosios patirties Lietuvoje ir kitose šalyse perėmimo, informacijos viešinimo
ir t. t. Taigi, Alytaus rajono VVG pat planuoja teikti paraišką, pagal KPP priemonės ,,Parama VVG
veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sritis „Parama vietos plėtros strategiją
įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų,
esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“, paramai vietos plėtros strategiją įgyvendinančių
asmenų ir potencialių vietos projektų vykdytojų gebėjimams ugdyti.
Detalesnė informacija apie Alytaus rajono VVG valdybos narių kompetenciją pateikiama
7 lentelėje.
Kadangi Alytaus rajono VVG įsikūrusi dar neseniai, nėra galimybės pristatyti jos vykdytų
projektų. Tačiau jau ir per šį trumpą gyvavimo laikotarpį asociacija sugebėjo apjungti Alytaus
rajono VVG teritorijos kaimo bendruomenes, jas įtraukti į Alytaus rajono kaimo plėtros problemų
sprendimą ir Alytaus rajono VVG veiklą. Be to, kaip matyti ir iš aukščiau pateiktos informacijos,
Alytaus rajono VVG nariai aktyviai dalyvavo mokymuose, susijusiuose su LEADER įgyvendinimu.
Alytaus rajono VVG nariai ir toliau intensyviai dirba plėsdami partnerystės ryšius,
bendradarbiaudami tarpusavyje ir siekdami geriausio rezultato keliant Alytaus rajono gyventojų
gyvenimo kokybę bei sudarant sąlygas sistemiškai kaimo gyvenviečių plėtrai.
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7 lentelė. Alytaus rajono VVG valdybos narių kompetencijos aprašymas.

Vardas,
pavardė

Atstovauta
organizacija
Daugų miesto
bendruomenės
visuomeninės
organizacijos
„Daugų kraštas“

Ramunė
Gaisrienė

„Aktyvi bendruomenėdemokratiška visuomenė“

„Daugų seniūnijos
bendruomenės sveikatos
stiprinimas“,
„ Daugų bendruomenės
iniciatyvos atgaivinant
Alytaus krašto senuosius
amatus“
„Avarinės būklės langų
pakeitimas buvusioje
Pocelonių mokykloje“

Simno seniūnijos
BVO „Simnija“
Vita
Jatkauskienė

Asta
Kisielienė

Projekto pavadinimas

Alovės
bendruomenės
visuomeninė
organizacija
„Susiedai“

Bendruomenės patalpų
renovavimas
Socialiai remtinų ir rizikos
grupei priskiriamų vaikų
dieninė vasaros poilsio
stovykla
Amžius nesvarbu – aš vis
tiek judu
„Atgaivinkime Alovės
krašto senuosius amatus“

Finansavimo šaltinis
ir programa /
priemonė
Alytaus rajono
savivaldybė ir Baltijos
– Amerikos
partnerystės programa.
Atviros Lietuvos
Fondas ir Alytaus
rajono savivaldybė
Europos ekonominės
erdvės ir Norvegijos
finansinių mechanizmų
parama
Valstybės parama
kaimo bendr. Ir vietos
veiklos grupės veiklai
remti
Alytaus rajono
savivaldybė
Alytaus rajono
savivaldybė

Alytaus rajono
savivaldybė
Alytaus rajono
savivaldybės
administracija

5 900 Lt

Projekto
trukmė /
laikotarpis
1 metai

Koordinatorė

10 000 Lt

2 metai

Koordinatorė

76 311,60 Lt

1 metai

Kolegijos
pirmininkė

17 000 Lt

1 metai

Kolegijos
pirmininkė

Projekto kontrolė

364 Lt

1 mėn.

Vadovas

Projekto kontrolė

500 Lt

2 sav.

Vadovas

Projekto kontrolė

1 000 Lt

2 mėn.

Vadovas

Projekto kontrolė

Projekto vertė

1 500 Lt

6 mėn.

Pareigos
projekte

Vadovas

Funkcijos /
Projekto tikslas
Projekto
koordinavimas ,
vykdymas ir
atskaitomybė
Projekto
koordinavimas ,
vykdymas ir
atskaitomybė
Projekto kontrolė

Projekto kontrolė
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Alovės
bendruomenės
visuomeninė
organizacija
„Susiedai“

„Rasa rasele suvilgyk
žemelę“

Alytaus rajono
savivaldybės
administracija

500 Lt

3 mėn.

Vadovas

Projekto kontrolė

Žydėk,žydėk papartėli

Alytaus apskrities
viršininko
administracija

1 500 Lt

8 mėn.

Vadovas

Projekto kontrolė

„Graži mūsų šeimynėlė“

Alytaus apskrities
viršininko
administracija

1 000 Lt

3 mėn.

Vadovas

Projekto kontrolė

„Pracdėkime nuo savo
kiemo“

Alytaus rajono
savivaldybės
administracija

1 500 Lt

9 mėn.

Vadovas

Projekto kontrolė

„Darbo nedirbęs taukų
nelaižysi“

Alytaus apskrities
viršininko
administracija

1 000 Lt

3 mėn.

Vadovas

Projekto kontrolė

Bendruomenės
reprezentacijai

Nyderlandų fondai

1 700 Lt

5 mėn.

Vadovas

Projekto kontrolė

Alovės
bendruomenės
visuomeninė
organizacija
„Susiedai“
Alovės
bendruomenės
visuomeninė
organizacija
„Susiedai“
Alovės
bendruomenės
visuomeninė
organizacija
„Susiedai“
Alovės
bendruomenės
visuomeninė
organizacija
„Susiedai“
Alovės
bendruomenės
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visuomeninė
organizacija
„Susiedai“
„Jurgi Jurgeli“

Lietuvos Respublikos
Žemės ūkio ministerija

2 000 Lt

3 mėn.

Vykdytojas

Visuopmeninės paskirties
pastato remontas

Lietuvos Respublikos
Žemės ūkio ministerija

25 000 Lt

9 mėn.

Vadovas

Asociacija Alytaus
rajono vietos veiklos
grupė
Alytaus rajono
savivaldybės
administracija

Alytaus rajono kaimo
vietovių plėtros strategijos
rengimas
LT-PL/022 ,,Abipus sienos
aktyvaus turizmo paslaugų
plėtra Lietuvoje ir
Lenkijoje“

ES, Lietuvos
Respublika

68 912 Lt

Alytaus rajono
savivaldybės
administracija

Alovės
bendruomenės
visuomeninė
organizacija
„Susiedai“
Alovės
bendruomenės
visuomeninė
organizacija
„Susiedai“
Gediminas
Krasauskas

Vytautė
Škarnulytė

Projekto kontrolė

6 mėn.

Projekto
vadovas

Projekto
administravimas
Projekto
įgyvendinamų
veiklų
administravimas,
priežiūra...
Projekto
įgyvendinamų
veiklų
administravimas,
priežiūra...
Projekto
įgyvendinamų
veiklų
administravimas,
priežiūra...
Projekto
įgyvendinamų

Europos Sąjungos
Europos regioninės
plėtros fondas

391 355,75 Lt

2009-02-02
2010-05-01
15 mėn.

Projekto
administratorė

LT-PL/047 ,, Jaunimo
abipus sienos
bendradarbiavimas“

Europos Sąjungos
Europos regioninės
plėtros fondas

3 506 931 Lt

2009-01-05
2012-01-04
36 mėn.

Projekto
administratorė

Alytaus rajono
savivaldybės
administracija

LT-PL/067 ,,Pasienio
turizmo plėtra- palikimas
ateities kartoms“

Europos Sąjungos
Europos regioninės
plėtros fondas

1 214 375 Lt

2009-09-01
2011-03-31
19 mėn.

Projekto
administratorė

Alytaus rajono
savivaldybės

LT-PL083 ,, Jungtinė
viešųjų priešgaisrinės

Europos Sąjungos
Europos regioninės

822 855 Lt

2009-10-01
2010-09-30

Projekto
administratorė
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administracija

Alytaus rajono
savivaldybės
administracija

UAB Riamona

apsaugos ir gelbėjimo
paslaugų plėtra Lietuvos –
Lenkijos pasienyje“
LT-PL/081 ,,Kultūrinės
industrijos Lietuvos ir
Lenkijos pasienio regionų
darnaus vystimosi
galimybės“
SAPARD

Europos Sąjungos
Europos regioninės
plėtros fondas

Darbo birža
"Propaguojame šokio
meną"

Darbo birža
Alytaus rajono
savivaldybė.

„Trys lietuvių , totorių ir
žydų bendrijos amžiai
Butrimonyse“

Milda
Stanevičienė

Alytaus rajono
savivaldybės Alytaus
rajono kultūros

12 mėn.

Projekto
administratorė

355 000,00 Lt

2002-2009

Pareiškėjas

36 000,00
3 000 Lt

2007-2010
1 metai

Pareiškėjas
Partneris

Lietuvos kultūros
ministerija, KSRF

3 000 Lt

6 mėn.

Vadovas

Projekto
administravimas

„Mus vienija menas“

Alytaus apskrities
viršininko
administracija,
kultūros fondas.

1 000 Lt

1 mėn.

Vadovas

Projekto
administravimas

„Žaidžiame teatrą"

Alytaus rajono
savivaldybė pagal
programą
"Jaunos asmenybės
tobulėjimas meno
pagalba".
LR kultūros
ministerijos etninės
kultūros projektų

1 500 Lt

3 mėn.

Vadovas

Projekto
administravimas

3 000 Lt

1 metai

Vadovas

Projekto
administravimas

"Veltinių vėlimo tradicijų
atgaivinimas"

Europos nac.mokėjimo
agentūta

1 401 087,85
Lt

veiklų
administravimas,
priežiūra...
Projekto
įgyvendinamų
veiklų
administravimas,
priežiūra...

2009-10-01
2011-09-30
24 mėn.

Petras
Riauba
Alytaus rajono
savivaldybės Alytaus
rajono kultūros
centras Butrimonių
filialas
Alytaus rajono
savivaldybės Alytaus
rajono kultūros
centras Butrimonių
filialas
Alytaus rajono
savivaldybės Alytaus
rajono kultūros
centras Butrimonių
filialas
Alytaus rajono
savivaldybės Alytaus
rajono kultūros
centras Butrimonių
filialas

plėtros fondas

Projekto kontrolė ir
administravimas
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centras Butrimonių
filialas
Alytaus rajono
savivaldybės Alytaus
rajono kultūros
centras Butrimonių
filialas
BĮ Alytaus rajono
savivaldybės Daugų
kultūros centras
Butrimonių filialas
Asociacija Eičiūnų
bendruomenė

Ūkininko ūkis
Algimantas
Žemaitis

Ūkininko ūkis

finansavimo fondo.
,,Kaip bitelės avily...“

Alytaus rajono
savivaldybė.

5 000 Lt

1 mėn.

Vadovas

Projekto
administravimas

„Išsivadiau šokti“

Alytaus rajono
savivaldybė.

4 000 Lt

4 mėn.

Vadovas

Projekto
administravimas

„Asociacijos Eičiūnų
bendruomenė patalpų
renovacija ir techninės bei
materialinės bazės
stiprinimas”
SAPARD

Lietuvos respublikos
žemės ūkio ministerija.

24 400 Lt

1 metai

Vadovas

Projekto
administravimas

ES, Lietuvos valstybė
ir nuosavos
ES, Lietuvos valstybė
ir nuosavos

1, 78 mln. Lt

5 metai

1, 5 mln. Lt

Nuo
2008 m.
metų

Projekto
vykdytojas
Projekto
vykdytojas

Žemės ūkio valdų
modernizavimas

Šiltnamių ūkio
plėtra
Šiltnamių ūkio
plėtra
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1.8.

Alytaus rajono VVG narių teritorijos ir kaimo plėtros dalyvių
dalyvavimas rengiant strategiją, jų konsultavimas
Alytaus rajono VVG nariai ir konsultacinės įmonės ekspertai sėkmingai bendradarbiavo

rengiant Alytaus rajono VVG strategiją 2010–2013 metams. Asociacijos nariai ir kaimo
bendruomenės atliko gyventojų ir jaunimo apklausas, Alytaus rajono mokyklų atstovai taip pat
aktyviai dalyvavo analizuojant jaunimo problemas. Be to, kaimo bendruomenių nariai ir seniūnijų
darbuotojai analizavo atstovaujamos teritorijos gyventojų poreikius, gyvenimo kokybės gerinimo
galimybes, verslo skatinimo alternatyvas. Minėtais klausimais taip pat buvo diskutuojama
susitikimų su kaimo bendruomenėmis metu.
Organizuojant strategijos rengimo procesą iš Alytaus rajono VVG valdybos narių buvo
sudaryta Strategijos rengimo darbo grupė, kurios nariai nuolat dalyvavo Strategijos rengimo darbe –
dalyvavo susitikimuose su konsultantais, organizavimo vietos apklausas, prisidėjo prie vietos
problemų formulavimo ir sprendimų alternatyvų atrankos, teikė pastabas dėl parengtų atskirų
dokumento dalių. 8 lentelėje pateikiamos Alytaus rajono VVG valdybos narių funkcijos rengiant
Strategiją. Strategijos rengimas vyko pagal šią schemą: Strategijos rengimo metodiką pateikė
konsultantai, buvo susitarta dėl Strategijos rengimo veiklos plano. Konsultantai metodiškai
vadovavo procesui, supažindindami ir paaiškindami, ką reikia atlikti kiekvienu Strategijos rengimo
etapu. Alytaus rajono VVG valdybos nariai pasiskirstydavo užduotimis ir organizuodavo jų
atlikimą. Konsultantams buvo patikėta konsultuojantis su VVG parengti apklausos anketas ir
apibendrinti socialinės ekonominės situacijos duomenis. Konsultantai taip pat „apiformino“ VVG
priimtus sprendimus, t.y. jų pagrindu parengė strategijos tekstą pagal KPP ir strategijų atrankos
taisyklių reikalavimus.
8 lentelė. Alytaus rajono VVG valdybos narių funkcijos rengiant strategiją.

Eil.
Nr.

1.

Vardas , pavardė

Ramunė Gaisrienė

Funkcijos
 Atliko socialiai pažeidžiamų kaimo gyventojų poreikių
identifikavimą.
 Susitikimų su bendruomenėmis, tikslinėmis gyventojų grupėmis,
organizavimas; informacijos apie strategijos rengimą skleidimas.
 Vietos partnerių paieška ir įtraukimas į Alytaus rajono VVG
veiklą.
 Ryšių su kaimo bendruomenėmis palaikymas, jų informavimas ir
konsultavimas.
 Anketinės apklausos ir kitos informacijos surinkimo iš rajono
seniūnijų kaimo gyventojų organizavimas.
 Vietos projektų pareiškėjų konsultavimas projektinių idėjų
atitikimo strategijai klausimais.
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2.

3.

4.

 Atliko strategijos atskirų skyrių suderinamumą tarp atskirų
prioritetų, strategijos atitiktį EB horizontalioms sritims, strategijos
suderinamumą bei papildomumą Kaimo plėtros 2007-2013 m.
programai,
nacionaliniams
ir
regioniniams
strateginiams
dokumentams, jos suderinamumą su programomis, finansuojamomis
iš EB struktūrinių fondų.
 Alytaus rajono VVG projektų koordinavimas, dokumentacijos
Vita Jatkauskienė
tvarkymas: Alytaus rajono VVG dokumentų rengimas; susirinkimų
protokolavimas; viešųjų pirkimų procedūrų organizavimas.
 Anketinės apklausos ir kitos informacijos surinkimo iš rajono
seniūnijų kaimo gyventojų organizavimas.
 Vietos projektų pareiškėjų konsultavimas projektinių idėjų
atitikimo strategijai klausimais.
 Atliko Leader metodo ir VVG veiklos sklaidą.
 Informacijos teikimas apie Alytaus rajono VVG veiklą.
 Strategijos rengimo viešinimas.
 Anketinės apklausos ir kitos informacijos surinkimo iš rajono
Asta Kisielienė
seniūnijų kaimo gyventojų organizavimas.
 Vietos projektų pareiškėjų konsultavimas projektinių idėjų
atitikimo strategijai klausimais.
 Strategijos rengimo koordinavimas.
 Būsimų Strategijos įgyvendinimo projektų bendrojo finansavimo
klausimų derinimas Alytaus rajono savivaldybės administracijoje.
 Alytaus rajono VVG veiklai reikalingo finansavimo paieška.
 Alytaus rajono VVG veiklos bendras koordinavimas.
 Visos strategijos veiklos koordinavimas.
 Ryšių su savivaldybės administracija palaikymas.
 Alytaus rajono VVG atstovavimas.
 Bendradarbiavimo partnerių paieška, vizitų tvarkos ir programų
sudarymas.
Gediminas
Krasauskas  Bendradarbiavimo galimybių aptarimas ir bendradarbiavimo
(Alytaus
rajono
VVG susitarimų sudarymas
pirmininkas)
 Alytaus rajono VVG narių, kaimo bendruomenių, kitų
nevyriausybinių organizacijų, seniūnų, savivaldybės administracijos
atstovų susitikimų rengimas (kartu su valdyba).
 Kaimo plėtros 2007-2013 m. programos, ypač III ir IV krypčių,
pristatymas susitikimuose su kaimo bendruomenių, kitų
nevyriausybinių organizacijų, seniūnų, savivaldybės administracijos
atstovais ir jų dalyvavimas diskusijose, rengiant Alytaus rajono

kaimo vietovių plėtros strategiją 2010-2013 metams.

5.

 Vietos projektų pareiškėjų konsultavimas projektinių idėjų
atitikimo strategijai klausimais.
 Mokymų organizavimas; susitikimų su bendruomenėmis ir kitais
socialiniais partneriais inicijavimas.
 Rengiant strategiją bendradarbiavimas su Alytaus rajono
savivaldybės administracija, siekiant derinti rajono plėtros
prioritetus, aprėpiant kuo didesnę kaimiškų vietovių probleminių
Vytautė
Škarnulytė sričių dalį.
(Alytaus
rajono
VVG
 Atliko kaimo jaunimo poreikių identifikavimą.
pirmininko pavaduotoja)
 Informacijos apie Alytaus rajono VVG veiklą ir strategijos
rengimą talpinimas internetinėje svetainėje.
 Anketinės apklausos ir kitos informacijos surinkimo iš rajono
seniūnijų kaimo gyventojų organizavimas.
 Vietos projektų pareiškėjų konsultavimas projektinių idėjų
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6.

Vytautas Mocevičius

7.

Petras Riauba

8.

Milda Stanevičienė

9.

Algimantas Žemaitis

atitikimo strategijai klausimais.
 Rengiant strategiją bendradarbiavimas su Alytaus rajono VVG
vaikų ir jaunimo teisių, jų užimtumo, švietimo ir kitais
nepilnamečiams aktualiais klausimais.
 Rajono švietimo bei suaugusiųjų švietimo klausimų
nagrinėjimas.
 Informacijos rinkimas ir ryšių palaikymas su vietos partneriais ir
gyventojais.
 Informacijos rinkimas ir ryšių palaikymas su kultūros sektoriumi.
 Atliko Leader metodo ir VVG veiklos sklaidą.
 Anketinės apklausos ir kitos informacijos surinkimo iš rajono
seniūnijų kaimo gyventojų organizavimas.
 Vietos projektų pareiškėjų konsultavimas projektinių idėjų
atitikimo strategijai klausimais.
 Informacijos rinkimas ir ryšių palaikymas su vietos partneriais
ir gyventojais.
 Strategijos rengimo viešinimas.
 Buvo atsakingas už ryšius su verslo atstovais.
 Atliko ekonominės būklės analizę, su vietos gyventojais aptarė
galimą verslų plėtrą, pateikė siūlymus formuojant prioritetus ir
numatant paramą konkrečioms verslo sritims.
 Vietos projektų pareiškėjų konsultavimas projektinių idėjų
atitikimo strategijai klausimais.
 Informacijos teikimas apie Alytaus rajono VVG veiklą.
 Alytaus rajono VVG tarptautinių ryšių kuravimas.
 Strategijos rengimo viešinimas.
 Buvo atsakinga už ryšius su verslo atstovais.
 Anketinės apklausos ir kitos informacijos surinkimo iš rajono
seniūnijų kaimo gyventojų organizavimas.
 Vietos projektų pareiškėjų konsultavimas projektinių idėjų
atitikimo strategijai klausimais.
 Informacijos rinkimas ir ryšių palaikymas su kultūros sektoriumi.
 Atliko Leader metodo ir VVG veiklos sklaidą.
 Buvo atsakingas už ryšius su verslo atstovais ir ūkininkais.
 Atliko ekonominės būklės analizę, su vietos gyventojais aptarė
galimą verslų plėtrą, pateikė siūlymus formuojant prioritetus ir
numatant paramą konkrečioms verslo sritims.
 Anketinės apklausos ir kitos informacijos surinkimo iš rajono
seniūnijų kaimo gyventojų organizavimas.
 Vietos projektų pareiškėjų konsultavimas projektinių idėjų
atitikimo strategijai klausimais.

Kaip matyti iš 8 lentelėje pateiktų duomenų ir aukščiau aptartų Alytaus rajono VVG narių
patirties ir žinių, kiekvienas jų prie Strategijos rengimo prisidėjo pagal savo kompetenciją ir
galimybes. Siekiant geriausio rezultato, Alytaus rajono VVG nariai padeda vienas kitam, yra
siekiama komandinio darbo.
Strategijos rengimo metu taip pat aplankytos didesnę patirtį turinčios VVG, pasirašyti
bendradarbiavimo susitarimai su VVG „Rietavo iniciatyvos“ ir VVG „Nemunas“. Taip pat
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pasirašyta bendradarbiavimo sutartis ir su būsimais projektų partneriais užsienyje – Estijos
Respublikos vietos veiklos grupės „Kodukant Läänemaa“.
Rengiant vietos plėtros strategiją, buvo atsižvelgta į įvairiausius rajono kaimuose surinktus
duomenis: anketinę apklausą, susitikimų medžiagą, kaimo bendruomenių pasiūlymus. Taigi, galima
pagrįstai tvirtinti, kad parengta Strategija atitinka kaimo gyventojų lūkesčius, yra suderinta su
Alytaus rajono strateginiu plėtros planu bei kitais tiek Alytaus rajono savivaldybės, tiek Alytaus
regiono ir nacionaliniais prioritetais ir dokumentais.
Organizuojant susitikimus su kaimo bendruomenėmis reikšmingai prisidėjo Alytaus
rajono administracijos Ryšių su užsieniu ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Andrė Zenevičienė,
kuri ne tik atliko organizacinį darbą, bet kartu ir nuolat bendravo su kaimo bendruomenėmis,
informavo jų narius aktualiais klausimais bei skatino juos aktyviai dalyvauti strategijos rengime.
Organizuotų susitikimų su kaimo bendruomenėmis metu, atsižvelgiant į projektams, kuriuos
reglamentuoja KPP priemonės ir (arba) strategija, keliamus reikalavimus, buvo analizuojamos
vietovių problemų sprendimo alternatyvos ir galimybės, ieškant optimaliusių sprendinių.
Po šių susitikimų buvo sudarytos santraukos (su nuorodomis į pagridinius susijusius
dokumentus) rengiamos strategijos įgyvendinimą užtikrinsiančių projektų reikalavimų, kurios
pateiktos Alytaus rajono VVG nariams bei kaimo bendruomenėms ir Alytaus rajono seniūnijoms.
Šios savo ruožtu gautą medžiagą išplatino savo narių tarpe ir kartu toliau gilinosi ir keliamus
projektams reikalavimus, analizavo projektų alternatyvas.
Strategijos rengimo metu taip pat vyko du organizaciniai renginiai, kuriuose dalyvavo visi
Alytaus rajono VVG nariai ir teritorijos kaimo bendruomenių bei verslo atstovai. Pirmas
informacinis renginys vyko apibendrinus susitikimų su bendruomenėmis problemų bei teritorijos
analizės, gyventojų ir jaunimo apklausų rezultatus. Renginio metu buvo pristatomi pagrindiniai
atliktų analizių pastebėjimai, aptartos pagrindinės teritorijos problemos bei jų sprendimo galimybės
ir sunkumai. Taip pat buvo aptarti tolimesni strategijos rengimo darbai, apsvarstyti Alytaus rajono
VVG misijos ir strategijos pagrindinių krypčių formulavimo klausimai bei dar kartą pristatyti
reikalavimai projektams, kurie galėtų būti įgyvendinami pagal rengiamą strategiją ir (ar) KPP
reglamentuojamas priemones. Po šio renginio toliau buvo aktyviai bendradarbiaujama su Alytaus
rajono VVG nariais, kaimo benruomenių ir verslo atstovais, teikiama informacija jiems aktualiais
klausimais, renkama informacija dėl alternatyvių kaimo problemų sprendimų. Antrojo informacinio
renginio metu taip pat buvo aptariami atlikti darbai: parengta Alytaus rajono VVG teritorijos plėtros
vizija, suformuoti strategijos įgyvendinimo prioritetai, priemonės ir veiklos sritys. Buvo išklausyti
pasiūlymai / pastebėjimai dėl strategijos krypčių bei aptartas preliminarus strategijos įgyvendinimo
planas. Po antrojo informacinio renginio buvo sudarytas strategijos įgyvendinimo planas, sukurtas

33
Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams

strategijos rezultatų kontrolės mechanizmas. Parengta strategija buvo pristatoma Alytaus rajono
VVG nariams. Strategijos viešam pristatymui buvo organizuojama konferencija, kurioje dalyvavo
visi norintys Alytaus rajono VVG teritorijos nariai.
Taigi, tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai į strategijos rengimą ir optimaliausių vietovės
problemų sprendimo procesą buvo įtraukti visi Alytaus rajono VVG teritorijos gyventojai.
Detalus strategijos rengimo planas pateikiamas ir aprašomas 1.13. skyriuje.

1.9.

Socialiai pažeidžiamų ir atskirtų Alytaus rajono VVG teritorijos
gyventojų įtraukimas į kaimo plėtros procesus
Atsižvelgiant į tai, kad susitikimų su kaimo bendruomenėmis ir seniūnijų atstovais metu

analizuotant išskirtas kaimo vietovių probemas išryškėjo 4 Alytaus rajono socialiai pažeidžiamos ir
socialinę atskirtį patiriančių asmenų grupės:


Jaunimas.



Moterys.



Pagyvenę asmenys.



Neįgalieji.

Jaunimo (t. y. asmenų iki 18 metų) problemos buvo akcentuojamos visose Alytaus rajono
seniūnijose ir išskiriamos kaip vienos pagrindinių Alytaus rajono VVG teritorijoje. Dėl šios
priežasties jaunimo poreikiams analizuoti buvo atliekama papildoma apklausa, kurios rezultatai
įtakojo ir nustatant strategijos prioritetus.
Kaimo moterų, pagyvenusių asmenų ir neįgaliųjų problemos buvo analizuojamos nadojant
statistinius duomenis, atliktų tyrimų rezultatus bei papildomai surinktą informaciją. Analizė parodė,
kad dėl įsitraukimo į buitį ir kaimo atskirties moterims dažnai sunkiau kelti savo kvalifikaciją ir
dalyvauti visuomeninėje veikloje bei lanksčiai ir greitai prisitaikyti prie gyvenimo sąlygų pokyčių.
Didžioji jų dalis labiau negu vyrai įsitraukusios į šeimos buities tvarkymą ir prisiėmusios didesnę
atsakomybę už vaikų auginimą bei auklėjimą. Dėl bedarbystės lygio kaimiškose vietovėse moterys
susiduria su užimtumo problema – nėra sąlygų mokymuisi ir saviraiškai. Taip pat didelė problema
ir motyvacijos stoka, kuri apsunkina kaimo bendruomenių plėtrą ir įtakoja vietos problemų gilėjimo
tendencijas bei sukuria sąlygas psichologinių ir emocinių visuomenės problemų atsiradimui. Šios
priežastys įtakoja ir kaimo gyventojų emigracijos į miestus ir užsienio šalis procesą, taip ieškant
darbo ir socialinės veiklos galimybių bei siekiant didesnės gyvenimo kokybės.
Pagrindinėmis pagyvenusių asmenų problemomis taip pat galima išskirti motyvacijos ir
užimtumo trūkumą bei tai įtakojančias socialinės atskirties problemas. Svarbu ir kvalifikacijos
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keitimo bei kėlimo galimybių nebuvimas, įtakojantys darbo vietos radimo ir keitimo galimybių
sumažėjimą.
Analizuojant neįgaliųjų poreikius pastebėta, kad vietovėje sukurta socialinių paslaugų
infrastruktūra, tačiau nesukurta tinkama ir efektyvi tikslinių grupių informavimo sistema.
Motyvacijos stoka neįgaliesiems kliudo aktyviai dalyvauti visuomeniame gyvenime.
Aptartų socialiai pažeidžiamų ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų grupių poreikių
tenkinimo, sąlygų jų gyvenimo kokybės gerinimui sudarymas taip pat atsispindi parengtoje Alytaus
rajono VVG strategijoje.

1.10. Alytaus rajono VVG veiklos tinkle ir ketinimų bendradarbiauti
aprašymas
Vietos veiklos grupių tinklas įregistruotas 2007 m. gruodžio 28 d. Šiuo metu Alytaus
rajono VVG nepriklauso Vietos veiklos grupių tinklui, tačiau yra pateikusi prašymą tapti VVG
tinklo nariu.
Alytaus rajono VVG rodo iniciatyvą ir bando užmegzti glaudų bendradarbiavimą su kitomis
Lietuvos VVG. Alytaus rajono VVG sėmėsi patirties iš Raseinių rajono VVG „Raseinių krašto
bendrija“ ir Kauno rajono VVG, Rietavo VVG „Rietavo iniciatyvos“ ir Jurbarko VVG „Nemunas“,
Estijos vietos veiklos grupe „Kodukant Läänemaa”. Su dalimi šių VVG Asociacija jau yra
pasirašiusi bendradarbiavimo susitarimus: 2009 m. spalio 23 d. pasirašytas bendradarbiavimo
susitarimas su Rietavo VVG „Rietavo iniciatyvos“, siekiant dalintis įgyta patirtimi ir informacija,
įgyvendinant LEADER priemonę ir kitas kaimo plėtros programas bei sudaryti sąlygas bendrų
projektų įgyvendinimui. 2009 m. spalio 30 d. pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Jurbarko
VVG „Nemunas“, kuriuo įsipareigojama teikti abipusę pagalbą įgyvendinant 2007–2013 metų
vietos plėtros strategijas, bendradarbiauti bendrų gamtosauginių projektų įgyvendinime ir kartu
dalyvauti ekologinėse programose bei bendradarbiauti įgyvendinant bendrus inovatyvius projektus,
apjungiant žmogiškuosius, gamtos, kultūros ir kultūros išteklius. 2010 m. vasario 5 d. pasirašytas
bendradarbiavimo susitarimas su Estijos vietos veiklos grupe „Kodukan Läänemaa”, kuriuo abi
pusės įsipareigojo skatinti bendras vietos iniciatyvas įtraukiant kaimo bendruomenių, verslo ir
vietos valdžios atstovus, konsultuoti viena kitą įgyvendinant vietos plėtros strategijas bei dalyvauti
bendruose projektuose. Taip pat Alytaus rajono VVG glaudžiai bendradarbiauja su Alytaus rajono
savivaldybe, seniūnais, vietos žiniasklaida, rajone esančiomis kaimo bendruomenėmis, kitomis
NVO. VVG supažindina kaimo bendruomenes su LEADER metodu bei jo nauda kaimo
gyventojams. Savivaldybės Ryšių su užsieniu ir investicijų skyriaus vyriausia specialistė nuolat
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dalyvauja VVG susirinkimuose ir atlieka tarpininko vaidmenį tarp kaimo žmonių ir valdžios
atstovų. Taip pat teikia informaciją, konsultuoja VVG narius projektų rašymo klausimais.
Ateityje taip pat žadama plėsti bendradarbiavimo ryšius su kitomis VVG ne tik Lietuvoje,
bet ir užsienyje.
Be to, Alytaus rajono VVG yra išsiuntusi prašymą priimti į Nacionalinį kaimo tinklą.
2009 m. spalio 23 d. buvo pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Rietavo VVG, o 2009 m.
spalio 30 d. – su Jurbarko VVG, 2010 m. vasario 5 d. – su Estijos vietos veiklos grupe „Kodukant
Läänemaa”. Taip pat planuojam pradėjus įgyvendinti strategiją pasinaudoti priemone
„Tarpteritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“.
Alytaus rajono VVG nariai, susibūrę į aktyvią, sėkmingai dirbančią ir kvalifikuotą komandą,
siekia gerinti atstovaujamo krašto gyventojų gyvenimo kokybę. VVG narių aktyvumas,
kūrybiškumas ir darbštumas suteikia galimybę rengti projektus ir gauti paramą VVG tikslams
pasiekti. Į vieną komandą suburti įvairių sričių specialistai, kurie vadovaujantis kaimo gyventojų
poreikiais ir kolektyviniais veiksmais siekia sudaryti kuo geresnes sąlygas tenkinti poreikius.
Suburta VVG kvalifikuota komanda rūpinasi kaimo vietovių plėtra, informuoja ir konsultuoja,
palaiko ryšius su kitais kaimo plėtros veikėjais, identifikuoja galimas veiklas ir inicijuoja projektus
bei pataria projektų rengėjams.

1.11. Alytaus rajono VVG strategijos 2010–2013 metams rengimo planas
Siekiant tinkamo ir savalaikio Alytaus rajono VVG strategijos parengimo buvo sudarytas
planas (žr. 9 lentelę), pagal kurį ir buvo organizuojami numatyti darbai. Strategijos rengimo procese
dalyvavo asociacijos nariai, kaimo bendruomenės, gyventojai ir verslo atstovai, rengimą koordinavo
ir techninius darbus atliko konsultacinės įmonės ekspertai.
9 lentelė. Alytaus rajono VVG strategijos rengimo planas.

Etapas

Aprašymas

Pasirengimas. Strategijos
rengimo plano sudarymas,
atsakomybės ir funkcijų
pasiskirstymas.

Diskusijos pagalba buvo analizuojamas
kitų VVG veiklos ir bandomosios vietos
plėtros strategijos rengimas, aptartos galimos
kliūtys ir nesklandumai. Atsižvelgiant į
atliktos analizės rezultatus bei Alytaus rajono
VVG tikslus, sudarytas strategijos rengimo
planas,
numatytas
darbo
proceso
organizavimas.

Atlikimo
laikotarpis

1 sav.

Atsakomybė
Alytaus rajono
VVG valdyba
ir nariai,
konsultantai
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I etapas. Alytaus rajono
VVG teritorijos situacijos
ir poreikių analizės
atlikimas.
Pirmas informacinis
renginys.

Socialinės ekonominės situacijos analizė
apėmė pagrindinių rodiklių duomenų
surinkimą, informacijos paiešką bei jų
analizę ir apibendrinimą. Socialinės
ekonominės bei gyventojų poreikių analizės
tyrimai apėmė ir kiekybinius, ir kokybinius
metodus bei informacijos tipus.
Teritorijos gyventojų poreikių analizė vyko
trimis lygiais (informacijos paieška viešuose
išoriniuose
informacijos
šaltiniuose,
informacija iš Alytaus rajono VVG bei
Alytaus rajono savivaldybės ir jai pavaldžių
institucijų, tiesioginis informacijos rinkimas)
ir apėmė tris etapus (ekspertų interviu metodu
atlikti Alytaus rajono VVG narių bei kaimo
bendruomenių ir seniūnijų atstovų interviu,
kiekybinės kaimo bendruomenių, gyventojų ir
jaunimo apklausos, problemų sprendimo
galimybių paieška taikant „Minčių lietaus“
būdą, įtraukiant kaimo bendruomenių
atstovus).
Informaciniame
renginyje
kaimo
bendruomenėms, savivaldybės administracijai
ir verslo atstovams pristatomi ir aptariami
pirmojo etapo rezultatai, konsultuojami
dalyviai.
Pagal renginio metu išsakytas pastabas ir
pasiūlymus atliekamos rengiamos strategijos
korekcijos.

II etapas. Alytaus rajono
VVG teritorijos plėtros
vizijos, misijos ir
strateginių prioritetų
apibrėžimas, strateginių
tikslų ir uždavinių
suformulavimas bei
priemonių plano
sudarymas. Antras
informacinis renginys.

Atliktų analizių pagrindu kuriama rajono
plėtros vizija, formuluojama Alytaus rajono
VVG
misija,
apibrėžiami
strateginiai
prioritetai, numatomi tikslai ir uždaviniai
jiems įgyvendinti bei sudaromas priemonių
planas ir biudžetas.
Informaciniame
renginyje
kaimo
bendruomenėms, savivaldybės administracijai
ir verslo atstovams pristatomi ir aptariami
antrojo etapo rezultatai, konsultuojami
dalyviai.
Pagal renginio metu išsakytas pastabas ir
pasiūlymus atliekamos rengiamos strategijos
korekcijos.

III etapas. Strategijos
įgyvendinimo plano ir
įgyvendinimo priežiūros
mechanizmo sudarymas.

Parengiamas strategijos įgyvendinimo
priežiūros mechanizmas, numatant konkrečias
stebėsenos ir koregavimo priemones.
Parengtas pirminis strategijos variantas
pristatomas Alyatus rajono VVG valdybai ir
nariams, susitikimų seniūnijose
metu
pristatomas kaimo bendruomenėms.
Pagal išsakytas pastabas ir pasiūlymus
atliekamos rengiamos strategijos korekcijos.

Alytaus rajono
VVG valdyba
ir nariai,
Alytaus rajono
savivaldybės
administracijos
darbuotojai,
konsultantai

7 sav.

Alytaus rajono
VVG valdyba
ir nariai,
konsultantai

4 sav.

Alytaus rajono
VVG valdyba
ir nariai,
konsultantai
3 sav.
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Užbaigimas. Galutinis
strategijos parengimas.
Strategijos pristatymo
konferencija.

Parengiamas galutinis Alytaus rajono VVG
strategijos dokumentas.
Strategijos
pristatymo
konferencijoje
pristatoma parengta Alytaus rajono VVG
strategija.

1 sav.

Alytaus rajono
VVG valdyba
ir nariai,
konsultantai

Kaip matyti iš aukščiau pateikiamos lentelės, Alytaus rajono VVG strategijos rengimas buvo
suskirstytas į tris stambius etapus bei vieną pasirengimo ir vieną užbaigimo etapus. Visuose trijuose
strategijos rengiamo etapuose buvo siekiama kuo glaudžiau bendradarbiauti su teritorijos
gyventojais, kaimo bendruomenių, verslo ir vietos valdžios atstovais.

2. Alytaus VVG teritorijos situacijos ir gyventojų poreikių
analizės aprašymas
2.1.

Alytaus rajono VVG teritorijos vientisumas
Šioje dalyje pateikiamas Alytaus tajono VVG apimamos teritorijos vientisumo socialine,

ekonomine ir fizine (geografine) prasme aprašymas.

2.1.1. Socialinis vientisumas
Alytaus rajono VVG apimamos teritorijos socialinį vientisumą lemia vietos gyventojų
gyvenimo būdo ypatybės, kurios suformuotos rajono socialinės ir demografinės būklės – mažas
gyventojų skaičius ir platus pasiskirstymas rajono teritorijoje,
tradicijų

išsaugojimas

ir

puoselėjimas,

vietos

amatų

plėtojimas, unikali gamtinė aplinka ir laisvalaikio praleidimo
įpročiai.
Ryškiausiai Alytaus rajono teritorijos gyventojai
socialine prasme išsiskiria tradicinėmis šventėmis, kultūros
paminklų ir lankytinų vietų gausa, kurie stipriai paveikė
5 pav. Bukaučiškių koplyčia (Daugų seniūnija).

gyventojų būdo savybes.
Trumpai apžvelkime ryškiausius Alytaus rajono
kultūrinius paminklus ir lankytinas vietas:


Simnas.

1626

metais

miesteliui

suteiktos

Magdeburgo teisės. Yra išlikęs iki XIX a. susiformavęs
savaimingas raidos radialinis planas, kartu susiklosčiusi
6 pav. Miroslavo Švč. Trejybės bažnyčia.
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tūrinė erdvinė kompozicija. Simno bažnyčia – XVI a. pirmos pusės Renesanso laikotarpio statinys,
kultūros paminklas. Viduje yra meniniu požiūriu vertingas XVIII a. medinis altorius.


Miroslavas. Miestelis įkurtas 1744 m. Netoli miestelio yra Balkūnų kaimas – žymaus

Lietuvos dailininko A. Žmuidzinavičiaus (1876–1966 m.) tėviškė-memorialinė sodyba. Miroslavo
seniūnijoje gausu archeologinių paminklų – tai Kaukų, Obelytės, Papėčių, Želvios piliakalniai,
Dzirmiškių pilkapiai ir kt. Miroslavo miestelis gali didžiuotis ne tik greta trikampio formos turgaus
aikštės stovinčia XIX a. vid. Lietuvos architektūrą reprezentuojančia Šv. Trejybės bažnyčia, bet ir
šalia jos stovinčiu dideliu mūriniu klebonijos pastatu, kuriame iki 1864 m. veikė vienas iš seniausių
Lietuvoje marijonų vienuolynas, įkurtas 1763 m.


Pivašiūnai. Garsi Lietuvoje Pivašiūnų bažnyčia (dar žinoma kaip Šiluvos), pastatyta

1648 m. Vidaus interjeras yra Klasicizmo stiliaus, bažnyčios didžiajame altoriuje yra stebuklingas
Dievo Motinos paveikslas, puoštas sidabru, kurį 1988 metais vainikavo popiežius Jonas Paulius II.
Pasak pasakojimų, jis atvežtas iš Turkijos ir buvęs pirmoje bažnyčioje, pastatytoje 1648 m.


Punia. Miestelio įžymybė – piliakalnis,

vadinamas Margio kalnu, vienas iš didžiausių
Lietuvoje. Jis stūkso Nemuno ir Punelės santakoje.
Prie jo pastatytas akmuo su iškaltomis Maironio
eilėmis apie legendinį kunigaikštį Margirį: „Tai kapas
Margio milžinų“. Jau nuo seno spėjama, kad ant
Punios piliakalnio stovėjusi garsioji Pilėnų pilis,
7 pav. Punios Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčia.

kurios gynėjai, nenorėdami pasiduoti kryžiuočiams,

sutikę verčiau susideginti. Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia pastatyta 1857 m. Jos architektūra –
Baroko ir Klasicizmo junginys. Pirmoji bažnyčia Punioje buvo pastatyta dar 1425 m. Manoma, kad
dabar jos vietoje stovi mūrinė koplytėlė. Ji pastatyta 1831 m. sukilėliams atminti.


Raižiai. Šis kaimas tarp Alytaus ir Butrimonių yra Lietuvos totorių sostinė. Raižiuose

yra totorių mečetė – kultūros paminklas.


Butrimonys. Senoji miestelio dalis susiformavusi XVII a. Aikštė apstatyta XX a. pr.

pirklių ir amatininkų namais, tai – urbanistikos paminklas. Miestelio panoramoje dominuoja Švč.
Išganytojo bažnyčia, pastatyta 1906 m.


Rumbonys. 8 kilometrus nuo Alytaus nutolusio kaimo kapinaitėse yra puiki balto

marmuro mergaitės skulptūra, dailės paminklas, pastatytas 1908 m. mirusiai grafaitei Juzefai
Korevaitei. 1795 m. pastatyta medinė bažnyčia – Vilniaus arkikatedros medinė kopija – kultūros
paminklas, kuri šiuo metu yra baigiama restauruoti. Netoli bažnyčios yra Rumbonių piliakalnis.
Legenda pasakoja, kad Rumbonių ir Punios piliakalnius jungia tunelis po Nemunu.
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Alytaus rajonas taip pat išsiskiria vietos valdžios ir bendruomenių iniciatyva kuriamų
vietos meno kolektyvų gausa ir įvairumu (žr. 10 lentelę), kurie atspindi ir plėtoja teritorijos
savitumą.
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10 lentelė. Alytaus rajono mėgėjų meno kolektyvai.
Nr.

Meno šaka,
žanras

1.
2.
3.
4.
5.

Choras
Choras
Choras
Choras
Choras

II
II
II
III
III

Vaikų
Vaikų
Vaikų
Suaugusiųjų
Vaikų

6.

Choras

IV

Vaikų

Alytaus r. Vlado Mirono vidurinės mokyklos jaunių choras

7.

Choras
Folkloro
kolektyvas
Folkloro
kolektyvas
Folkloro
kolektyvas
Folkloro
kolektyvas
Folkloro
kolektyvas
Folkloro
kolektyvas
Folkloro
kolektyvas
Liaudies
instrumentų
ansamblis

IV

Vaikų

Alytaus r. Daugų meno mokyklos jaunių choras

II

Suaugusiųjų

II

Vaikų

III

Suaugusiųjų

III

Suaugusiųjų

III

Vaikų

IV

Suaugusiųjų

IV

Vaikų

Alytaus r. Butrimonių filialo vaikų folkloro ansamblis

III

Vaikų

Alytaus r. Daugų meno mokyklos kanklių ansamblis

16. Liaudiška kapela

II

Suaugusiųjų

17. Liaudiška kapela

II

Suaugusiųjų

18. Liaudiška kapela

II

Vaikų

19. Liaudiška kapela

III

Suaugusiųjų

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kategorija1
Amžiaus grupė
(I, II, III, IV) (Vaikų/ suaugusių)

Visas kolektyvo pavadinimas
Alytaus r. Simno vidurinės mokyklos jaunių choras
Alytaus r. Simno vidurinės mokyklos berniukų choras
Alytaus r. Simno gimnazijos jaunių choras
Alytaus r. kultūros centro moterų choras RADASTA
Alytaus r. Butrimonių vidurines mokyklos jaunių choras

Alytaus r. Alovės filialo folkloro ansamblis SUSIEDAI
Alytaus r. Alovės
filialo vaikų folkloro ansamblis
SUSIEDUKAI
Alytaus r. Ryliškių filialo moterų folkloro ansamblis
LIZDUVA
Alytaus r. Punios filialo folkloro ansamblis LEVANDRA
Alytaus
r.
Punios
filialo
folkloro
LEVANDRĖLĖ
Alytaus r. Butrimonių filialo folkloro
DĖDIENĖS

ansamblis
ansamblis

Alytaus r. Pivašiūnų vidurinės mokyklos suaugusiųjų
liaudiška kapela PIVAŠIŪNAI
Alytaus r. Simno kultūros namų liaudiška kapela
SIMNYČIA
Alytaus r. Pivašiūnų vidurinės mokyklos vaikų liaudiška
kapela GRIEŽLIUKĖ
Alytaus r. Alovės laisvalaikio salės liaudiška kapela
SUSIEDAI

20.

Liaudiškų šokių
kolektyvas

I

Vaikų

Alytaus r. Butrimonių vidurinės mokyklos šokių studija
GOJELIS

21.

Liaudiškų šokių
kolektyvas

III

Suaugusiųjų

Alytaus rajono kultūros centro Krokialaukio filialo
jaunimo liaudiškų šokių grupė

22.

Liaudiškų šokių
kolektyvas

III

Suaugusiųjų

Alytaus rajono kultūros centro
vyresniųjų liaudiškų šokių grupė

23.

Liaudiškų šokių
kolektyvas

III

Suaugusiųjų

Alytaus r. kultūros centro Miroslavo filialo vyresniųjų
liaudiškų šokių grupė

24.

Liaudiškų šokių
kolektyvas

III

Vaikų

Alytaus r. Simno vidurinės mokyklos merginų šokių grupė

25.

Liaudiškų šokių
kolektyvas

III

Vaikų

Alytaus r. kultūros centro Simno filialo merginų šokių
grupė

1

Kolektyvai grupuojami pagal meninį lygį, veiklą, rezultatus.

"Santaikos"

filialo
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Nr.

Meno šaka,
žanras

Kategorija1
Amžiaus grupė
(I, II, III, IV) (Vaikų/ suaugusių)

Liaudiškų šokių
kolektyvas
27. Mėgėjų teatras
28. Mėgėjų teatras
29. Mėgėjų teatras

Visas kolektyvo pavadinimas

III

Vaikų

II
II
III

Vaikų
Vaikų
Suaugusiųjų

Alytaus rajono kultūros centro Luksnėnų filialo ir
Krokialaukio filialo jungtinė merginų šokių grupė
Alytaus r. Kumečių pagrindinės mokyklos jaunimo teatras
Alytaus r. Daugų vidurinės mokyklos lėlių teatras
Krokialaukio kaimo teatras

30. Mėgėjų teatras

III

Suaugusiųjų

Alytaus r. Simno kultūros namų suaugusiųjų teatras

31. Mėgėjų teatras

III

Vaikų

II

Suaugusiųjų

Alytaus r. kvartetas RADASTA

II

Suaugusiųjų

Alytaus r. moterų duetas: Neringa Valvonienė, R.
Čižauskaitė

26.

32.
33.

Vokalinis
ansamblis
Vokalinis
ansamblis

Alytaus Miroslavo kultūros namų jaunimo vaidybos grupė

Alytaus rajone tradiciškai organizuojamos šventės, kurios ne tik pradžiugina vietos
gyventojus, bet gali būti ir puiki priemonė siekiant pritraukti turistus. Viena iš rajone minimų
švenčių – Valstybės dienos šventė, kuri minima Dauguose, ant Didžiulio ežero kranto. Čia
koncertuoja geriausi kolektyvai ir svečiai iš užsienio. Vakare uždegami šventiniai laužai, dangų
nušviečia įspūdingi fejerverkai. Rajone švenčiamos įvairios šventės. Kiekvienais metais
organizuojamos Užgavėnių pramogos. Tradicinė Kaziuko mugė švenčiama kovo mėnesio pirmą
sekmadienį Simne. Vyksta mugės, tautodailės darbų,
tradicinių patiekalų pardavimai. Linksmina šauniausi
Alytaus

rajono

varžytuvės,

meno

žaidimai,

kolektyvai,
atrakcionai.

vyksta

kapelijų

Ryliškių

kaime

švenčiama grybautojų šventė. Tai pramoginis renginys su
folkloro ansamblių bei kaimo kapelų koncertu. Butrimonių
hipodrome rengiamos respublikinės vasaros ir žiemos
ristūnų

lenktynės.

Čia

varžosi

geriausi

Lietuvos

8 pav. Šventės Alytaus rajone.

važnyčiotojai Alytaus rajono savivaldybės mero taurei
laimėti. Pagerbiant Alytaus rajono žmones už aktyvią veiklą, laimėjimus, kūrybingą darbą
organizuojama nominacijų įteikimo šventė. Vakaro metu skelbiamas geriausias rajono dvasininkas,
kaimo bendruomenės šviesulys, mokytojas, kultūros darbuotojas, verslininkas, ūkininkas, jauna
asmenybė. Dailininko Antano Žmuidzinavičiaus tėviškės sodyboje-muziejuje, klojime-teatre,
Balkūnuose rengiama Alytaus apskrities teatrų šventė „Kaimo liktarna”. Dėl teatrologo Vytauto
Maknio vardo premijos varžosi geriausios teatrų grupės. Vyksta respublikinis kino mėgėjų festivalis
,,Etnokinas“, pritraukiantis garsius meno kritikus ir žinovus.
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Tradiciškai vasaros pabaigoje, dešimtis tūkstančių maldininkų į Pivašiūnus sukviečia
Žolinės atlaidai. Po atlaidų, prie Ilgio ežero, ant Skrynios kalno, vyksta vasaros linksmybių vakaras
„Žolinės skrynia”.
Alytaus rajone aktyvią veiklą vykdo kaimo bendruomenės, kurios nuolat dalyvauja
įvairiuose konkursuose ir programose, siekdamos gauti finansavimą rengiamiems projektams
įgyvendinti. Šiais metais įsikūrusi Alytaus rajono VVG sudarys sąlygas didesnės apimtiems
bendruomenių projektų įgyvendimui, taigi kartu su kaimo bendruomenėmis spręs Alytaus rajono
kaimo gyventojų problemas, gerins jų gyvenimo kokybę, skatins verslo plėtrą, taip siekdama
komplesiškai plėtoti rajono gyvenvietes. Skiriamos investicijos garantuos efektyvų kaimų
modernizavimo ir jų atskirties nuo miestų mažinimo rezultatą, kas leis sustiprinti kaimo gyventojų
pasitikėjimą viešojo gyvenimo permainų realumu ir nauda.

2.1.2. Ekonominis vientisumas
Alytaus rajono VVG apimamos teritorijos ekonominį vientisumą lemia Alytaus miesto
įtaka. Rajono ekonomika labai stipriai priklauso nuo miesto ir yra į jį orientuota. Tai suprantama,
nes Alytus yra vienintelis tokio dydžio miestas Alytaus rajone, be to vienas didžiausių pagal
gyventojų skaičių miestų šalyje.
Lemiamas veiksnys Alytaus rajono plėtrai – Alytaus miesto plėtros stabilumas. Svarbūs
veiksniai – Kauno ir Vilniaus didmiesčių ir Birštono, Druskininkų kurortų, bei sienos su Lenkija
kaimynystė, su kuriais sietinos techninės infrastruktūros plėtros galimybės, o taip pat tranzitinių ir
vietinio turizmo srautų aptarnavimas. Rajono gyventojų priklausomybė nuo Alytaus miesto ir jo
plėtros tendencijų ypač reiškiasi darbo bei prekių ir paslaugų rinkos atžvilgiu. Pirma, Alytaus rajono
gyventojai dažniau ieško ir randa darbą Alytaus mieste. Tokį pasirinkimą įtakoja ne tik kaimiškų
vietovių darbo pasiūlos ir paklausos santykis, bet ir didesnio atlygio mieste galimybė. Antra, kaimo
vietovėse esančių prekybos vietų asortimentas daug siauresnis tiek alternatyvių gaminių kainų, tiek
kokybės prasme. Trečia, dalis paslaugų kaimo vietovėse neteikiamos, teikiamos nepakankamai ar
nepakankamos apimties. Pavyzdžiui, kaimo vietovėje dažnai veikia tik medicines punktas ar
poliklinika, tačiau esant aukštesnio paslaugų poreikiui tenka važiuoti į miestą. Taip pat ir didžioji
dalis, ypač pramoginių ir laisvalaikio užimtumo paslaugų teikiamos tik Alytaus mieste (pvz., kino
teatras, kalbų mokymas).
Taip pat Alytaus miesto svarba nenuginčijama ir rajone veiklą vykdančių verslo įmonių bei
ūkių atžvilgiu – Alytaus miestas arčiausiai esanti – greičiausiai pasiekiama – gana didelė, didesnes
pajamas gaunančių vartotojų rinka, kuri puikiai tinka produkcijai realizuoti. Šių veikiančių ūkio
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subjektų veiklos organizavimas ir veiklos rezultatai taip pat lemia Alytaus rajono ekonominį
vientisumą – dauguma jų smulkios ir nedidelės įmonės, disponuojančios nedidelėmis pajamomis ir
pasižyminčios mažu pelningumu, dažnai susikoncentravusios į veiklos tolygumą, o ne į plėtrą.
Alytaus rajono ekonomikos pagrindą lemia vietos ištekliai, tokie kaip žemės ūkis,
gyvulininkystė ir jų produkcijos perdirbimas, medienos perdirbimas ir pan., pagrįsta gamyba bei
geros rajono geografinės padėties, gerų kelių tinklo ir Alytaus miesto įtaka.
Vis dėlto, ekonominiu požiūriu išsiskiria Daugų ir Pivašiūnų seniūnijos, turinčios itin didelį
turizmo sektoriaus potencialą. Čia dažnai atvyksta turistai ir maldininkai, ypač iš Lenkijos, kurie ir
įtakojo šių seniūnijų spartesnę plėtrą. 2009 m. kovo 24 d. Alytaus rajono savivadybės taryba
sprendimu Nr. K-68 nusprendė siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei suteikti Daugų miestui
kurortinės teritorijos statusą.
Svarbu, kad visas Alytaus rajonas dėl geografinių savybių, gamtos ir kultūros paveldo
objektų, geros kelių infrastruktūros itin tinkamas laisvalaikio organizavimui, turizmo paslaugas
teikiančių įmonių kūrimui ir plėtrai. Tačiau prasta kaimo vietovių viešoji infrastruktūra,
nesutvarkyta aplinka, neteikiamos ar nekokybiškai teikiamos aptarnavimo paslaugos nesudaro
sąlygų Alytaus rajono turizmo sektoriaus išnaudojimui ir ekonomikos plėtrai, pritraukiant tiek
turistų lėšas, tiek privataus sektoriaus investicijas. Pašalinus šiuos trūkumus būtų sukurta aplinka,
kuri ne tik pagerintų gyentojų gyvenimo kokybę, bet ir skatintų rajono plėtrą.

2.1.3. Geografinis vientisumas
Alytaus rajono VVG teritorija apima Alytaus rajono savivaldybę (žr. 9 pav.), kuri yra
Lietuvos pietuose, Alytaus apskrities šiaurinėje dalyje, abipus Nemuno. Administracinis centras –
Alytus (į savivaldybės ir Alytaus rajono VVG teritoriją neįeina).

8 pav. Alytaus rajono savivaldybės teritorija
[http://lt.wikipedia.org/wiki/Vaizdas:Alytus_district_location.png]
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Rajonas sudarytas 1950 m. birželio 20 d. iš panaikintos Alytaus apskrities 23 apylinkių.
1950–1953 m. priklausė Kauno sričiai. 1955 m. prijungta panaikinto Druskininkų rajono 1 apylinkė,
1959 m. panaikinto Simno rajono 8 apylinkės ir Simnas, taip pat panaikinto Daugų rajono 3
apylinkės ir Daugai. 1960 m. ir 1962 m. šiek tiek keistos ribos. 1962 m. prijungtos 4 apylinkės iš
panaikinto Jiezno rajono ir 4 apylinkės iš Prienų rajono. 1968 m. kai kurios gyvenvietės prijungtos
prie Prienų rajono ir Trakų rajono, 1969 ir 1973 m. prie Varėnos rajono. 1977 m. Alytus gavo
respublikinio pavaldumo miesto teises ir į rajono teritoriją nebeįeina, nors yra rajono centras.
Alytaus rajono savivaldybės istorija pateikta 11 lentelėje.
11 lentelė. Alytaus rajono savivaldybės teritorinio suskirstymo raida.
Metai
1950

Plotas, km² Gyventojų sk.
570

23 apylinkės

1954
63.901

1963

1 miestas: Alytus

25 apylinkės
17 apylinkių

1970

75.558

1972

18 apylinkių
1443

1979

89.200
39.393

1984

1411

1989

1410

2001

Gyvenvietės

16 apylinkių

1959

1976

Suskirstymas

1404

12 apylinkių: Alovės apylinkė, Alytaus
apylinkė, Butrimonių apylinkė, Daugų
apylinkė, Domantonių apylinkė,
Krokialaukio apylinkė, Miroslavo
apylinkė, Nemunaičio apylinkė,
Pivašiūnų apylinkė, Punios apylinkė,
Raitininkų apylinkė, Simno apylinkė

√ 2 miestai: Daugai, Simnas;
√ 3 miesteliai: Butrimonys,
Krokialaukis, Simnas;
√ 420 kaimų;
√ 7 viensėdžiai.

33.259

11 kaimo apylinkių

√
√

2 miestai;
430 kaimo vietovių.

32.572

11 kaimo seniūnijų: Alytaus seniūnija,
Alovės seniūnija, Butrimonių seniūnija,
Daugų seniūnija, Krokialaukio seniūnija,
Miroslavo seniūnija, Nemunaičio
seniūnija, Pivašiūnų seniūnija, Punios
seniūnija, Raitininkų seniūnija, Simno
seniūnija

√
√
√
√

2 miestai;
3 miesteliai;
420 kaimų;
6 viensėdžiai.

Šaltinis: http://lt.wikipedia.org/wiki/Alytaus_rajonas [prieiga internetu].

Nuo seno Lietuvoje buvo istoriškai susiformavęs gana tolygus gyvenamųjų vietovių
tinklas ir kartu gana tolygus gyventojų pasiskirstymas. Visą teritorijų planavimo procesą ir
procedūras, o kartu ir teritorinės plėtros procesus reguliuoja 1995 metais priimtas Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo įstatymas bei jo poįstatyminiai aktai. Siekiant užtikrinti
subalansuotą teritorinę plėtrą, neabejotinai svarbus yra įstatyme įtvirtintas visuomenės dalyvavimo
priimant sprendimus principas. Svarbi Teritorijų planavimo įstatymo nuostata yra reikalavimas, kad
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planuojama ūkinė veikla, taip pat ir urbanistinė plėtra, būtų įvertinta dėl jos pasekmių socialiniu,
ekonominiu, aplinkosauginiu bei kitais aspektais.
Alytaus rajono gyvenamųjų vietovių faktinę sistemą sudaro Alytaus miesto savivaldybė
(faktinis sistemos centras, Statistikos departamento duomenimis 2009 m. pradžioje gyveno 67.505
asmenys), Daugų miestas (pocentris, Statistikos departamento duomenimis 2009 m. pradžioje
gyveno 1.407 asmenys), Simno miestas (pocentris, Statistikos departamento duomenimis 2009 m.
pradžioje gyveno 1.812 asmenys) ir 429 miesteliai, kaimai ir viensėdžiai (remiantis Statistikos
departamento duomenimis 2009 m. pradžioje jų vidutinis dydis buvo 64 gyventojai).
Iš 429 kaimo gyvenamųjų vietovių gyvenama 403 miesteliuose, kaimuose ir
viensėdžiuose. Vietovės smulkios: iki 50 gyventojų dydžio vietovės sudaro 65,5 proc., o iki 100 –
79,9 proc. Socialinės ir techninės infrastruktūros formavimo ir plėtros požiūriu gyvenviečių sistema
nėra efektyvi.
Svarbiausios vietovės, sudarančios sistemos pagrindą, yra Alytus, faktinis aukščiausiojo
rango centras; Daugai ir Simnas – sistemos pocentriai; 31 kaimo vietovė, turinti daugiau kaip 200
gyventojų, didžiausią institucinį aprūpinimą.
Gyvenamųjų vietovių sistemos efektyvumo matu galima laikyti atstumą kurį vidutiniškai
tenka įveikti gyventojui vienu ar kitu, ar daugeliu tikslų, vykstant į seniūnijas, rajono centrą,
bažnyčias, paslaugų ir verslo įmones bei gydymo, globos, švietimo ir kitas įstaigas. Alytaus rajono
savivaldybės duomenimis, Alytaus rajono savivaldybės teritorijos urbanizacijos lygis yra labai
mažas. Alytaus miestas, kaip faktinis gyvenviečių sistemos centras, lemia didesnį negu Lietuvos
vidurkis urbanizacijos lygį – 2004 m. Lietuvos urbanizacijos lygis buvo 66,7 proc., Alytaus rajono
(Simno ir Daugų miestai) – 10,6 proc. 12 lentelėje pateikiama Alytaus rajono urbanizacijos rodiklio
kaita 1959–2004 metais.
12 lentelė. Alytaus rajono urbanizacijos lygio kitimas nuo 1959 m.
Metai
Urbanizacijos lygis, %
Urbanizacijos lygis kartu su
Alytaus miestu, %

1959
5,8
23,9

1969
6,1
37,0

1978
9,7
61,3

1981
10,2
65,5

1996
12,7
73,8

2001
10,4
71,9

2004
10,6
72,0

2009
10,4
71,9

Šaltinis: VGTU 2005 m. atliktas tyrimas (Alytaus rajono savivaldybės 2007–2013 m. strateginės plėtros planas),
Statistikos departamento duomenys.

1959–1996 metais stebimas urbanizacijos lygio augimas, vėliau – nuo 1996–1999 metų
prasideda urbanizacijos lygio mažėjimas. Tai politinių, socialinių ir ekonominių pokyčių pasekmės,
tiesiogiai ir netiesiogiai atrėmusios laisvą žmonių judėjimą, tiek Alytaus lokalios sistemos rėmuose,
tiek migraciją ES ir platesnėje erdvėje.
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Teritorinė miestų ir kaimų sklaida Alytaus rajono savivaldybės ribose pasižymi tokiomis
ypatybėmis:


Iš dalies tolygiausiai išsidėstę 5 stambiausios gyvenamosios vietovės Alytus, Daugai,

Simnas, Miklusėnai, Butrimonys, turintys daugiau kaip 1.000 gyventojų ir pasižymintys didžiausia
darbo ir paslaugų koncentracija. Jų teritorinės sklaidos koeficientas lygus 0,77, o kuo šis
koeficientas artimesnis 1, tuo sklaida tolygesnė, jeigu koeficientas artėja prie nuolio – sklaida
silpna, didelė koncentracija.


9 gyvenamųjų vietovių, didesnių kaip 500 gyventojų (papildomai Luksnėnai, Alovė,

Venciūnai, Punia) sklaida labiau atsitiktinė, turinti koncentracijos požymių, nes sklaidos
koeficientas lygus 0,45.


34 gyvenamųjų vietovių, turinčių daugiau kaip 200 gyventojų (tarp jų ir Alytaus

miesto) ir didžiausią institucinį aprūpinimą sklaida yra koncentruota, sklaidos koeficientas lygus
0,38. Vienas iš koncentracijos veiksnių – Alytaus įtaka, suformavusi palankias sąlygas gyvenviečių
augimui artimoje aplinkoje. Žiede, kurio spindulys apie 10 km, gyvenviečių, didesnių kaip 200
gyventojų, tankis yra 5 vietovės/100 kv. km , likusioje rajono dalyje – tik 1,6 vietovės/100 kv. km .
Kitas koncentracijos požymis yra gyvenamųjų vietovių – dvynių egzistavimas: Daugai – Daugai,
Alytus – Alytus ir t.t. Tokie dvyniai būdingi ir kitiems rajonams. Jų atsiradimas paprastai sietinas su
sovietinio laikotarpio įvairių žinybų nesistemine veikla.
Kraštovaizdžio būklę, kokybę ir įvairovę lemia dėl gamtinių procesų ir žmogaus ūkinės
veiklos sąveikos atsirandančių žemėveikslių visuma, jų mozaika. Alytaus rajono teritorijos dalis
patenka į vertingiausių Lietuvos kraštovaizdžių sąrašą.

2.2.

Alytaus rajono VVG teritorijos analizė
Alytaus rajone teka didžiausia Lietuvos upė – Nemunas, kurio krantuose plyti dideli miškų

plotai. Be Nemuno, per rajone teka Bambena, Peršekė, Varėnė. Vandenys sudaro 5,3 proc.
teritorijos, gyvenvietės ir miestai – 2,6 proc., keliai – 2 proc., miškai – 21,8 proc., kitos paskirties
plotai – 10,3 proc. Didžiausi ežerai: Žuvintas (1.030 hektarų), Didžiulis (arba Daugų, 907 hektarų),
Obelija (570 hektarų), Giluitis (245 hektarų).
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9 pav. Seniūnijos Alytaus rajono savivaldybėje.
Šaltinis: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/AlytausRajonoSeniunijos.png [prieiga internetu].

Alytaus rajono teritorija užima 1.411 kv. kilometrų ir yra suskirstyta į 11 seniūnijų
(žr. 10 pav.): Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Miroslavo, Krokialaukio, Nemunaičio,
Pivašiūnų, Punios, Raitininkų, Simno.

2.2.1. Alytaus rajono savivaldybės demografinė situacija
Pagal Statistikos Departamento duomenis 2009 m. pradžioje Alytaus rajone gyveno 30.914
asmenys, o tai 0,5 proc. mažiau nei 2008 metais (toks pats pokytis ir Lietuvos Respublikoje minėtu
laikotarpiu) arba net 5,3 proc. mažiau nei 2001 m. Nors rajono gyventojų mažėjimo tempas
mažesnis nei kai kuriuose kituose šalies rajonuose, tačiau vis vien didesnis nei bendras Lietuvos
Respublikos vidurkis, – šalyje gyventojų nuo 2001 m. sumažėjo beveik 4 proc., tačiau mažesnis nei
bendras Alytaus apskrities – nuo 2001 m. čia gyventojų sumažėjo apie 6,8 proc. Galima pastebėti,
kad gyventojų skaičiaus pokyčiai-gyventojų skaičiaus mažėjimas šalyje ir Alytaus apskrityje vyko
lygiagrečiai, tuo tarpu, Alytaus rajono savivaldybėje buvo netokie dėsningi, o 2004 m. netgi buvo
užfiksuotas gyventojų skaičiaus prieaugis – apie 0,2 proc., tačiau bendrame rezultate – Alytaus
rajone gyventojų skaičius mažėja.
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Gyvntojų
pokytis
Gyventojųskaičiaus
skaičiaus pokytis
Lietuvos Respublika

Alytaus apskritis

Alytaus r. sav.

su ankstesniais metais

Pokytis (proc.), lyginant

0,4
0,2
Me tai

0
-0,2

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

-0,4
-0,6
-0,8
-1
-1,2

10 pav. Gyventojų skaičiaus pokyčio palyginimas.
Šaltinis: Statistikos Departamentas.

2009 m. pradžioje apie 51 proc. rajono gyventojų buvo moterys ir lyginant su 2001 m. šis
santykis beveik nepakito (moterų dalis bendrame gyventojų skaičiuje padidėjo 0,2 proc.).
Atsižvelgiant į gyventojų sudėtį pagal amžių ir jos tendencijas (daugiau nei 22 proc. gyventojų yra
65 metų ir vyresni, ši dalis nežymiai auga) bei vidutinę tikėtiną gyvenimo trukmę (Statistikos
Departamento duomenimis, vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė Alytaus apskrityje 2008 m. buvo:
vyrui – 65,56 m., moteriai – 78,30 m.), galima daryti prielaidą, kad didėjant vyresnių gyventojų
daliai, didėja ir moterų gyventojų dalis.
Kaip jau minėta, Alytaus rajono savivaldybė yra gana kaimiška vietovė – Statistikos
Departamento duomenimis, apie 90 proc. šios teritorijos gyventojų gyvena kaimiškose vietovėse.
Tuo tarpu Alytaus apskrityje santykis tarp kaimo ir miesto gyventojų mažesnis ir atitinkamai
tiriamu laikotarpiu sudarė vidutiniškai apie 41 proc. ir 59 proc. su nežymiais nukrypimais. Lietuvos
Respublikos bendras vidurkis taip pat svyravo itin nežymiai ir 2001–2009 metų laikotarpiu
vidutiniškai apie 67 proc. asmenų gyveno miestuose. Teritorijoje galima išskirti tokius privalumus,
kaip neurbanizuotas kraštovaizdis, mažiau paliesta gamta, švaresnė aplinka ir pan. Tačiau iškyla ir
tokios problemos, kaip nesubalansuota kaimų plėtra, neefektyvus varslo ir ūkių vystymas šiose
teritorijose, taip pat dažnai kaimo vietovių plėtrą stabdo ir prastos būklės vietos infrastruktūra,
nesutvarkyta gyvenamoji aplinka, neaktyvios arba neturinčios sąlygų savo veiklai plėtoti vietos
bendruomenės.
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Gyventojų skaičius, pagal amžiaus grupes
Alytaus r. sav.

Lietuvos Re spublika

2009 m.; 16%

2009 m.; 16%

2009 m.; 19%

2009 m.; 26%
2001 m.; 21% 2001 m.; 21%

2001 m.; 21%
2001 m.; 30%

Alytaus aps.

2001 m.;
22%

2009 m.; 58%

2009 m.;
63%

2009 m.; 65%

Gyventojai (0–15 metų amžiaus)

Darbingo amžiaus gyventojai

2001 m.;
22%

2001 m.;
56%

2001 m.; 49%

2001 m.; 58%

2009 m.;
16%

2009 m.;
21%

Pensinio amžiaus gyventojai

11 pav. Gyventojų skaičiaus, pagal amžiaus grupes, palyginimas.
Šaltinis: Statistikos Departamentas.

Žvelgiant į gyventojų sudėtį pagal amžių galime pastebėti bendrą tendenciją Lietuvos
Respublikoje – vaikų, t. y. gyventojų iki 15 metų amžiaus skaičiaus mažėjimą. Bendrai Lietuvos
Respublikoje, ši dalis bendrame gyventojų skaičiuje laikotarpyje nuo 2001 m. iki 2009 m. sumažėjo
4,9 proc. (nuo 21,3 proc. iki 16,4 proc.), Alytaus apskrityje (žr. 12 pav.) – 5,4 proc. (nuo 21,8 proc.
iki 16,4 proc.), o Alytaus rajono savivaldybėje – 4,8 proc. (nuo 20,6 proc. iki 15,8 proc.) bei
padidėjo dirbančiųjų skaičius – Lietuvos Respublikoje 6,2 proc. ir 2009 m. sudarė 64,3 proc. visų
šalies gyventojų, Alytaus apskrityje padidėjo 6,7 proc., atitinkamai sudarė 62,6 proc., Alytaus
rajono savivaldybėje padidėjo 9,3 proc., sudarė 58,5 proc. visų rajono gyventojų. Kaip matome,
šalies gyventojai sensta, o gimusieji negali šio proceso „atsverti“, dėl to kyla grėsmė, kad
dirbantiesiems tapus pensininkais, naujieji dirbantieji nebus pajėgūs jų išlaikyti. Remiantis
Statistikos departamento duomenimis, ši problema aštri ne vien Alytaus rajono savivaldybėje, bet ir
visoje šalyje. Vienas iš būdų skatinti gimstamumą – geresnės gyvenimo kokybės kūrimas ir
užtikrinimas.
Remiantis Statistikos Departamento duomenimis, 2009 m. daugiau nei 40 proc. Alytaus
rajono gyventojų buvo nedarbingo amžiaus, iš kurių pensijinio – beveik 25,7 proc., Lietuvos
Respublikoje nedarbingo amžiaus gyventojai sudarė apie 35,7 proc., Alytaus apskrityje – apie 37,4
proc. Kaip matome, palyginus su regiono ir šalies vidurkiu maža darbingo gyventojų skaičiaus dalis
bendrame gyventojų skaičiuje taip pat sąlygoja vidines rajono problemas. Rajone gyventojų
amžiaus struktūra yra palyginti nežymiai diferencijuota. Palankiausia struktūra pasižymi Daugai ir
Simnas bei 3 seniūnijos turinčios tiesioginį ryšį su Alytaus miestu (žr. 13 lentelę).
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13 lentelė. Amžiaus struktūros diferenciacija seniūnijose (proc.).

Seniūnijos, miestai
Alytaus
Punios
Butrimonių
Pivašiūnų
Daugų
Alovės
Nemunaičio
Raitininkų
Miroslavo
Krokialaukio
Simno
Daugų miestas
Simno miestas

0 – 15 metų

Iš jų
Darbingo amžiaus

Pensinio amžiaus

20,9
19,2
21,9
17,8
19,5
20,1
19,5
20,5
19,9
18,7
21,6
20,9
24,9

52,5
50,6
49,9
46,9
46,6
50,4
52,1
45,0
49,1
48,9
50,7
53,7
55,9

26,6
30,2
28,2
35,3
33,9
29,5
28,4
34,5
31,0
32,4
27,7
25,4
19,1

Šaltinis: Alytaus rajono savivaldybės 2007–2013 m. strateginės plėtros planas.

Palankiausiai demografinė situacija yra vertinama Alytaus rajono seniūnijose, kurios ribojasi
su Alytaus miesto savivaldybe, t. y. Alytaus, Alovės ir Nemunaičio seniūnijose. Dėl vietos
infrastruktūros palankumo ir kokybės gana palankiai taip pat vertinamos ir Simno bei Butrimonių
seniūnijos. Išsiskiria Daugų ir Pivašiūnų seniūnijos, kurios išskiriamos kaip itin palankios vietovės
turizmo sektoriui, gražia aplinka, tačiau dėl prastos vietos infrastruktūros sutvarkymo ir
gyvenamosios aplinkos kokybės, demografinė situacija čia vertinama žemiausiai.
Žvelgiant į gimstamumo tendencijas ir lyginant gimusiųjų, tenkančių 1.000 gyventojų
rodiklį, matoma, kad 2008 m. lyginant su 2001 m. Alytaus apskrityje bei atskirose jos
savivaldybėse, šis rodiklis sumažėjo (išskyrus Druskininkų savivaldybę, kur šis rodiklis išaugo 27
proc. iki 9,2 gimusių 1.000 gyventojų, ir Alytaus miesto savivaldybę, kur jis nepakito – 9,3
gimusieji 1.000 gyventojų). Šiuo laikotarpiu gimstamumas šalyje išaugo daugiau nei 15 proc. ir šiuo
metu siekia 10,5 gimusiuosius 1.000 gyventojų. Tačiau, taip pat galime pastebėti ir tai, kad 2001 m.
būten Alytaus rajone šis rodiklis buvo didžiausias (10,3 gimusieji 1.000 gyventojų), ir analizuojamu
laikotarpiu nors kito netolygiai, tačiau nuolat mažėjo ir šiuo metu yra mažiausias Alytus apskrityje.
Tokį rezultatą galima aiškinti tuo, kad Alytaus savivaldybėje gyventojai „sensta“ greičiau, t. y.
didesnė jų dalis priklauso dirbančiųjų asmenų grupei, iš kurių dalis yra vyresnio nei vidutinio
amžiaus ir ši dalis nuolat auga.
Svarbu ir tai, kad realų gimusiųjų, tenkančių 1.000 gyventojų rodiklį, žinoma įtakoja ir pats
gyventojų skaičius, t. y. gyventojų skaičiui mažėjant (esant dideliam mirtingumui) net ir nekintant
gimstančių kūdikių skaičiui per metus, minėtas rodiklis didėja, taigi, jo didėjimu negalima būtų
grįsti Lietuvos Respublikos ar atskiros administracinės teritorijos demografinės padėties gerėjimo.
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Tuo tarpu mirtingumo rodiklis (1.000 gyventojų tenka mirusiųjų) Alytaus rajono
savivaldybėje stipriai atitrūkęs nuo Lietuvos vidurkio (apie 38,9 proc. didesnis). Bendrai Alytaus
apskrityje šis rodiklis apie 8,4 proc. didesnis nei šalyje, tam įtaką daugiausiai daro Alytaus miesto
savivaldybės rodiklis, kuris beveik 28 proc. mažesnis nei šalyje, tačiau likusiose Alytaus apskrities
savivaldybėse 1 000 gyventojų tenka daug didesnė dalis mirusiųjų nei bendrai Lietuvoje. Toks
rodiklio atotrūkis bei nekompensuojantis gimstamumas kelia grėsmę apskrities bei jos savivaldybių
darbingų gyventojų mažėjimu, kartu ir prekių bei paslaugų gamintojų ir vartotojų mažėjimu,
vadinasi ir investicijų mažėjimu ir kt.

2.2.2. Darbo rinka
Aukščiau aptartas demografines tendencijas taip pat galima susieti su gaunamomis
pajamomis bei jų augimu (pvz., gimstamumas: vaikui išlaikyti reikalingos pastovios pajamos, kurių
poreikis jam augant didėja, todėl sprendimas „susilaukti kūdikio ar ne“ priklauso nuo tėvų
galimybių jį vėliau pilnavertiškai auginti). Alytaus apskrityje ir atskirai Alytaus rajono
savivaldybėje, nors 2007–2008 metais pajamos ir didėjo, be to, netgi sparčiau nei šalyje (lyginant
vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį 2007 ir 2008 m. minėtas rodiklis Lietuvos Respublikoje
išaugo 19,4 proc., Alytaus apskrityje – 21,7 proc., Alytaus rajono savivaldybėje – 20,5 proc.), vis
dėlto, Alytaus rajono savivaldybėje išlieka apie 18,9 proc. atotrūkis nuo šalies vidurkio.
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
2007

2008

2500

Litai

2000
1500
1000
500
0
Lietuvos
Respublika

Alytaus apskritis Alytaus r. sav.

Adm inistracinė teritorija

12 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio palyginimas.
Šaltinis: Statistikos Departamentas.

Taip pat nereikėtų pamiršti ir to, kad Lietuvoje vis dar ryškus skirtumas tarp darbo
užmokesčio miesto ir kaimo vietovėse. Atsižvelgiant į tai, galima daryti prielaidą, kad Alytaus
apskrities mažiau urbanizuotose vietovėse, kartu Alytaus rajono savivaldybėje, realus darbo
užmokestis yra dar labiau atitolęs nuo šalies vidurkio nei bendras Alytaus rajono savivaldybės, o tai
atitinkamai įtakoja ir gimstamumo rodiklius.
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Naujausiais Statistikos Departamento prie LR Vyriausybės duomenimis 2008 m. Alytaus
rajono savivaldybėje apie 7 tūkst. darbingo amžiaus gyventojų buvo bedarbiai. 2003–2008 m.
laikotarpiu registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Alytaus rajono
savivaldybėje buvo aukštesnis nei bendrai Lietuvos šalyje. Tačiau 2008 m. vis blogėjant Lietuvos
ekonominei situacijai, nedarbo lygis tiek šalyje, tiek ir Alytaus rajono savivaldybėje sparčiai augo –
per metus nedarbas šalyje išaugo 4,7 proc. punkto, tačiau išliko dideli teritoriniai nedarbo skirtumai.

13 pav. Nedarbo lygio žemėlapis, 2009 m. balandžio mėn.
Šaltinis: Lietuvos darbo biržos duomenys.

2008–2009 metais nedarbas augo visose šalies teritorijose. Skirtumas tarp aukščiausio ir
žemiausio nedarbo teritorijų 2009 m. kovo pabaigoje sudarė 10,4 proc. punkto, kai tuo tarpu
2008 m. kovo pabaigoje šis skirtumas buvo 8,3 proc. punkto. Alytaus rajono darbo biržos
duomenimis, Alytaus rajono savivaldybė, pagal darbingo amžiaus gyventojų dalį, registruotą
bedarbiais, 2009 m. balandžio 1 d. pateko tarp rajonų, kur minėtas rodiklis buvo užfiksuotas
didžiausias ir 2009 m. balandžio 1 d. siekė 10,2 proc. (nuo 2008 m. balandžio 1 d. pokytis – išaugo
6,4 proc.) ir nuo mažiausią bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykį turėjusios Nidos
(3,5 proc., pokytis – išaugo 2 proc.) skyrė net 6,7 proc. Vis dėlto, didžiausias šis santykis buvo
užfiksuotas Panevėžio ir Alytaus miestuose – po 10,9 proc., kur atitinkamai pokytis sudarė – išaugo
7,4 ir 6,5 proc.
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14 lentelė. Rajonai, kuriuose registruotas didžiausias ir mažiausias bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis.

Augimas

Didžiausias

Mažiausias

Nedarbas 2009 m.
balandžio 1 d. (proc.)

Pokytis su 2008 m.
balandžio 1 d.

Panevėžio m.

10,9

+7,4

Alytaus m.

10,9

+6,5

Druskininkų

13,9

+6,4

Alytaus r.
Neringos

10,2
3,5

+6,4
+2,0

Birštono

6,0

+2,4

Savivaldybės

Šaltinis: Lietuvos darbo biržos duomenys, 2009 m.

Tuo tarpu Alytaus darbo birža pateikė nuomonę, kad darbo jėgos paklausa rajone, Alytaus
apskrityje ir toliau mažės, o didesnę galimybė įsidarbinti turės Alytaus miesto gyventojai, nes
būtent Alytaus miesto įmonės ir įstaigos ketina pateikti pusę visų apskrities darbo pasiūlymų. Taip
pat prognozuoja kad paslaugų sektorius turi geresnes perspektyvas lyginant su kitais.
Kaip matome – sparčiau nei šalies vidurkis didėjantis nedarbas yra viena didžiausia Alytaus
rajono savivaldybės problemų, kurios sprendimui turi būti sutelktas didelis dėmesys. Būtina gerinti
rajono infrastruktūrą (visais aspektais), siekiant pritraukti išorinį finansavimą, sudominti
potencialius investuotojus, galinčius sukurti naujas darbo vietas vietovėje.

2.2.3. Socialinė apsauga ir paslaugos
Vienas pagrindinių socialinės paramos tikslų yra padėti tenkinti būtiniausius poreikius
tiems žmonėms, kurių gaunamos pajamos yra nepakankamos, o gebėjimas pasirūpinti savimi dėl
objektyvių, nuo jų nepriklausančių priežasčių yra ribotas. Be to, darnaus visuomenės vystymosi
esmė yra žmonių gyvenimo kokybės gerinimas nepažeidžiant aplinkos stabilumo ir užtikrinant
socialinę pažangą. Dėl egzistuojančios žmonių socialinės nelygybės, sąlygotos rinkos ekonomikos,
atsiranda žmonių, kurie jaučiasi socialiai neapsaugoti. Žmonių grupės, kurioms ypač svarbios
socialinės paslaugos, yra seni žmonės, žmonės su negalia, vaikai, socialinės rizikos grupės.
Socialinės paslaugos ypač reikalingos kaimo vietovėse, nes kaime didelę gyventojų dalį sudaro 60
m. ir vyresnio amžiaus žmonės, kurie yra pagrindiniai socialinių paslaugų vartotojai.
Alytaus rajone yra gan platus socialinės paramos ir paslaugų tinklas. Koordinuojančias
funkcijas atlieka savivaldybės Socialinės paramos skyrius, kurio darbuotojai apskaičiuoja ir išmoka
valstybės garantuotas socialines išmokas, analizuoja stacionarinių ir nestacionarinių socialinių
paslaugų teikimą, organizuoja ir vykdo socialines priemones neįgaliems, analizuoja rajono
gyventojų socialinę padėtį ir t.t.
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Svarbu tai, kad socialinių paslaugų labai trūksta kaimiškose vietovėse, kur daug
pagyvenusių ir vienišų žmonių. Pastaruoju metu pastebimas poreikis ne tik piniginei socialinei
paramai, bet ir socialinėms paslaugoms. Atitinkamai didėja ir socialinei paramai skiriamų lėšų
apimtis.
2004 m. įsigaliojus Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas
gaunančioms šeimoms įstatymui, rajone, kaip ir visoje šalyje, pradėta įgyvendinti vieninga pajamų
ir turto įvertinimo principu teikiamos socialinės paramos, garantuojančios nepasiturintiems
gyventojams minimalias lėšas pragyventi, sistema. Tokiu būdu piniginė socialinė parama teikiama
labiausiai nepasiturinčioms šeimoms, kurios dėl objektyvių priežasčių negali gauti pakankamai lėšų
pragyvenimui. Tokių šeimų rajone apie 300.
Alytaus rajone neįgaliųjų rodiklis didėjo kasmet nuo 1996 m., šiek tiek sumažėję buvo
2000-2001 m., bei vėl sumažėjo 2008 m., šiais metais Alytaus rajone gyveno apie 15,3 proc.
(žr. 15 lentelę).
15 lentelė. Asmenų, pirmą kartą pripažintų neįgaliaisiais, skaičiaus kaita.

Administracinė teritorija /
Rodiklis
Lietuvos Respublika
Vaikai (0–17 metų amžiaus)
Darbingo amžiaus asmenys (nuo 18
metų iki pensinio amžiaus)
Iš viso:
Alytaus apskritis
Vaikai (0–17 metų amžiaus)
Darbingo amžiaus asmenys (nuo 18
metų iki pensinio amžiaus)
Iš viso:
Dalis šalyje
Alytaus r. sav.
Vaikai (0–17 metų amžiaus)
Darbingo amžiaus asmenys (nuo 18
metų iki pensinio amžiaus)
Iš viso:
Dalis šalyje
Dalis apskrityje

2006

2007

Pokytis

2008

Pokytis

1968

2170 (+10,3)

2243 (+3,7)

20169
22137

25557 (+26,7)
27727 (+25,3)

26649 (+4,3)
28892 (+4,2)

124

108 (-12,9)

1133
1257
5,678276

1403 (+23,8)
1511 (+20,2)
5,449562 (-4,0)

1496 (+6,6)
1621 (+7,3)
5,61055 (+3,0)

20

23 (+15,0)

16 (-30,4)

207
227
1,025433
18,05887

262
285
1,027879
18,86168

(+26,6)
(+25,6)
(+0,2)
(+4,5)

125 (+15,7)

232
248
0,858369
15,2992

(-11,5)
(-13,0)
(-16,5)
(-18,9)

Šaltinis: Statistikos departamentas.

Pažymėtina, kad globos įstaigų suaugusiems neįgaliesiems Alytaus rajone, kaip ir kitose
Alytaus apskrities savivaldybėse, nėra.
Statistikos departamento duomenimis, 2008 metais Alytaus apskrityje veikė 2 laikino
gyvenimo įstaigų, abi jos registruotos Alytaus mieste. Tai Alytaus nakvynės namai ir Asociacija
Alytaus miesto moterų krizių centras. Svarbu tai, kad šios įstaigos nepakankamai tenkina esantį
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poreikį talpumo atžvilgiu, be to, šių paslaugų teikimas sukoncentruotas Alytaus mieste, nors yra
aktualus ir kaimo vietovėse.
Alytaus apskrityje veikia 9 globos įstaigos seniems žmonėms, iš kurių 3 (talpumas –
70 vietų) – Alytaus rajono savivaldybėje, kur 2008 m. gyveno 59 senyvo amžiaus gyventojų.
Spartėjant visuomenės senėjimo procesams šių paslaugų infrastruktūros plėtra tampa vis svarbesnė,
ypač kaimo gyventojams, nes dauguma jų gyvena nuosavuose namuose, kuriuos žiemą reikia
kūrenti, apsirūpinti kuru, ne visur yra vandentiekis ir pan. Vis dėlto, svarbesne infrastruktūros
plėtros kryptimi galima išskirti dienos užimtumo centrus, kurie teikia užimtumo, asmens higienos
paslaugas ir pan. bei pagalba į namus. Pagalbą į namus ir socialinę globą namuose 2008 metais
Alytaus rajono savivaldybėje gavo 36 asmenys. Nuo 2004 metų tokią pagalbą gavusių asmenų
skaičius rajone sumažėjo 43,75 proc.
Alternatyvios paslaugos teikiamos ir vaikams dienos centruose. 2007 metais Alytaus
rajone dienos centruose socialines paslaugas gavo 95 socialinės rizikos vaikai, ir šių paslaugų
gavėjų skaičius per metus išaugo beveik dvigubai (t.y. 96,9 proc. nuo 32 iki 95 socialinės rizikos
vaikų). Tuo tarpu vertinant vaikų skaičiaus kaitą socialinės rizikos šeimose 2004 – 2008 metais (žr.
15 pav.), galima pastebėti, kad per šį laikotarpį vaikų skaičius sumažėjo net 24,4 proc., tačiau
Alytaus rajono savivaldybėje vis dar išlieka aukštas tokių šeimų skaičius (vaikai iš socialinės
rizikos šeimų Alytaus rajone sudaro net 27,5 proc. visų vaikų iš socialinės rizikos šeimų gyvenančių
Alytaus apskrityje).

Vaikų skaičius socialinės rizikos šeimose

Asmenys

4000

3689,5

3653,9
3135,1

3000
2000

1810

1782

1720

2788,1

2548,3

1495

1378

460

379

1000
501

495

471

0
2004

2005
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2008
Metai

Lietuvos Respublika (dešimtimis)

Alytaus apskritis

Alytaus r. sav.

15 pav. Vaikų socialinės rizikos šeimose skaičiaus kaita 2004–2008 m.
Šaltinis: Statistikos departamentas.

2008 metais vykdant Valstybinę smurto prieš moteris mažinimo strategijos ir jos
įgyvendinimo priemonių 2007–2009 metams planą buvo atliktas tyrimas „Smurto prieš moteris
šeimoje analizė ir smurto šeimoje aukų būklės įvertinimas“. Šio tyrimo metu atlikta reprezentatyvi
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Lietuvoje gyvenančių 18–74 metų amžiaus telefoninė apklausa (apklausos imtis – 1000 moterų,

Smurto patirtis
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Patiriančių smurtą dalis, proc.

paklaida 3,1 proc., apklausa atlikta 2008 m. spalio mėnesį).

16 pav. Apklaustųjų smurto patirtis.
Šaltinis: 2009 m. tyrimo „Smurto prieš moteris šeimoje analizė ir smurto šeimoje aukų būklės įvertinimas“ ataskaita.

Aukščiau esančiame paveiksle pavaizduota, kokia dalis apklaustųjų iš kiekvienos
apskrities patiria smurtą. Itin ryškiai išsiskiria Alytaus apskritis, apklausos duomenimis, smurtą
patiria didžiausia dalis šios apskrities respondenčių, lyginant su kitomis apskritimis (24 proc.).
Pagal šio tyrimo rezultatus nematyti aiškių priežasčių, paaiškinančių šį faktą. Alytaus apskrityje
daugiausiai moterų atsakė žinančios konkrečių pagalbą nuo smurto šeimoje nukentėjusioms
moterims teikiančias organizacijas ir jų kontaktus. Tačiau greičiausiai tai yra smurto patirties
pasekmė, o ne priežastis: moterims, patiriančioms smurtą, konkrečios organizacijos ir jų kontaktai
yra aktualesni nei nepatiriančioms. Apklausos duomenys taip pat parodė, jog smurtą šeimoje
dažniau patiria vidurinį išsilavinimą turinčios moterys (13,46 proc. visų šios išsilavinimo grupės
respondenčių). Mažiausia smurtą patiriančių moterų dalis yra tarp žemesnį nei vidurinį išsilavinimą
turinčių moterų (5.88 proc.). Panašus smurtą patiriančių moterų skaičius yra ir tarp specialybę
įgijusių bei aukštojoje ar aukštesniojoje mokykloje besimokiusių moterų (8-9 proc. abiejose
kategorijose). Taigi prielaida, kad smurtą dažniau patiria žemesnį išsilavinimą turinčios moterys,
nepasitvirtino. Kita vertus, pastebėta, kad žemesnį išsilavinimą turinčios moterys atlaidžiau vertina
tam tikras smurto formas. Tai taip pat gali turėti įtakos mažesnei smurto rodiklio reikšmei. Tyrimo
rezultatai parodė, kad iš visų smurtą patiriančių moterų:


87,34 proc. patiria psichologinį smurtą.



48,10 proc. patiria fizinį smurtą.



27,85 proc. patiria ekonominį smurtą.



11,39 proc. patiria seksualinį smurtą.
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Šio tyrimo rezultatai patvirtina įstaigų, teikiančių socialines, ypač psichologinės pagalbos
ir užimtumo, paslaugas, poreikį. Atsižvelgiant į aukščiau aptartos socialinių paslaugų
infrastruktūros Alytaus rajone analizės rezultatus matyti, kad esančių įstaigų tinklas nepilnai tenkina
šį poreikį dėl sutelktumo Alytaus mieste ir to sąlygojamo riboto paslaugų pasiekiamumo.
Atsižvelgiant į socialinės apsaugos situacijos analizę Alytaus rajone, galima išskirti, kad
rajono gyventojams, gyvenantiems kaimo vietovėse, trūksta socialinių paslaugų prieinamumo.
Išsiskiria suaugusių neįgaliųjų, moterų ir vaikų iš socialinės rizikos šeimų problemos, dėl
nepakankamai išplėtoto dienos užimtumo, laikino apnakvindinimo ir krizinių situacijų sprendimo
bei psichologinės pagalbos paslaugas teikiančių įstaigų tinklo.
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17 pav. Socialinių išmokų gavėjau
Šaltinis: Statistikos departamentas.

Siekiant subalansuotos ir efektyvios vietovės plėtros svarbu ne tik atskirų projektų
įgyvendinimo sėkmė, bet ir jų bendrai sukuriamas sinergijos efektas. Šiam tikslui pasiekti turi būti
pajungti visi rajono gyventojai, o ne pavienės jų grupės. Todėl labai svarbu suprasti kiekvienos iš
socialinės ar kitokią atskirtį patiriančios grupės problemas ir jų galimas sprendimo alternatyvas. Iš
atliktos socialinės aplinkos analizės galima daryti prielaidą, kad rajone galima išskirti tokias
socialinės rizikos grupes, kad neįgalieji, moterys ir vaikai iš socialinės rizikos šeimų bei senyvo
amžiaus gyventojai. Dėl subjektyvių priežasčių šiems asmenims sunkiau įsidarbinti, prisitaikyti prie
sudėtingų ir nepastovių aplinkos sąlygų ar net pasirūpinti savo saugumu. Būtent šios grupės jaučia
ir specialių paslaugų ir pagalbos poreikį, kuris jiems nėra pakankamai lengvai pasiekiamas – globos
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įstaigos įsikūrusios Alytaus mieste, nėra tinkamai išplėtoto užimtumo centrų tinklo ir kitos
problemos, kurios blogina šių asmenų gyvenimo sąlygas ir sudaro nepakankamas galimybes
asmeniniam ir socialiniam tobulėjimui ir integracijai.

2.2.4. Susisiekimo sistemos būklė
Alytaus rajone esančių valstybinių kelių bendras ilgis yra 412,58 km. Rajono kelių tinklas
skirtingai nuo daugelio kitų rajonų neturi magistralinių kelių. Per rajoną eina septyni krašto keliai,
kurių bendras ilgis rajone yra 150,17 km.
Alytaus rajono valstybinės reikšmės kelių tankumas yra 29,3433 km/ 1000 kv.m., o kelių
ilgis 12,8263 km/ 1000 gyventojų, atitinkamai su patobulinta danga (asfaltbetonis, juoda danga)
21,9687 km/ 1000 kv.m. ir 9,60274 km/ 1000 gyventojų. Be valstybinės reikšmės kelių Alytaus
rajone yra 924 km savivaldybės vietinių kelių ir gatvių. Tuo būdu bendras rajone kelių ilgis yra
1335,98 km, neskaitant miškų ir nacionalinių parkų kelių.
Alytaus rajono valstybinės reikšmės kelių tinklas yra pakankamai tankus, nes septyni krašto
keliai, kurių ilgis rajone siekia 150,17 km, jungia tarp savęs pagrindinius rajono miestus – Daugus ir
Simną bei miestelius –Butrimonis, Punią ir kitus, o taip pat jungia Alytaus rajoną su Kaunu,
Prienais, Kalvarija, Seirijais, Lazdijais, Varėna, Gardinu. Dalis krašto kelių jungia Alytaus rajoną su
magistraliniais keliais, esančiais už rajono ribų. Krašto keliais vyksta pakankamai intensyvus
eismas.
2008 m. Statistikos Departamento duomenimis, Alytaus rajono savivaldybėje vietinių kelių
tinklas sudaro 924 km, iš kurių 919 km yra su danga ir tik 10 % - 91 km turi patobulintą (asfaltuotą)
dangą. Iš 924 km savivaldybės kelių, 20 km sudaro gyvenamos gatvės (miesto keliai), čia
patobulintą dangą turi 16 km gatvių.
Alytaus rajono kelių tinklą sudaro 411,98 km valstybinės reikšmės krašto ir rajoniniai keliai
ir 924 km savivaldybės vietinių kelių. 813 km iš savivaldybės vietinių kelių – žvyro keliai, 13 km –
keliai, kurių danga nesuformuota.
Alytaus rajone vyksta intensyvus transporto eismas, kadangi rajono susisiekimo sistemoje
nėra magistralinių kelių, o esantys krašto keliai ne visur atitinka reikalaujamas technines
charakteristikas, todėl avaringumas yra aukštas. Lyginant Alytaus rajoną su apskritimi ir kitais
apskrities rajonais pagrindiniai avaringumo rodikliai Alytaus rajone yra aukštesni. Eismo įvykių
skaičius tenkantis 1000 Alytaus rajono gyventojų yra 0,65, žuvusiųjų skaičius 1000 gyventojų –
0,65 ir sužeistųjų skaičius – 0,12, atitinkami rodikliai Alytaus apskrityje yra 0,43; 0,05; 0,47.
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16 lentelė. Eismo įvykiai Alytaus rajono apskrityje ir rajonuose.

Administracinė
teritorija
Alytaus apskritis
Alytaus m. sav.
Alytaus raj. sav.
Lazdijų raj. sav.
Varėnos raj. sav.
Druskininkų sav.

Eismo
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Žuvo Sužeista
įvykiai
sk.
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6
14
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9
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sk./1000
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Sužeistųjų
sk./1000
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0,05
0,48
0,65
0,20
0,46
0,50

0,47
0,00
0,12
0,08
0,11
0,00

Šaltinis: Statistikos departamentas, 2009 m. pirmųjų 6 mėn. duomenys

Kadangi Alytaus rajone, kaip buvo minėta nėra magistralinių kelių, tai pagrindinis dėmesys
yra skiriamas krašto keliams. Rajone visi krašto keliai yra padengti juodąja danga, daug dėmesio
skiriama jų saugumui. Įgyvendinant eismo saugumo priemones kasmet pavojingose vietose
įrengiami metaliniai atitvarai, rekonstruojamos sankryžos, krašto keliai apstatyti šviesą
atspindinčiais signaliniais stulpeliais.
Kaip jau minėta, pagrindine susisiekimo sistemos problema išlieka krašto keliai, kurie eina
per kaimo gyvenvietes ir kelia tokias problemas kaip: klampumas ir vandens nuošliaužų sugadinti
kelio ruožai (lietinguoju ir sniegingu metų laikotarpiais sunkiai pravažiuojami, gadinamos
transporto priemonės), dulkės (vasaros laikotarpiu), žemas saugumas (gyvenvietes kertantys keliai
gana siauri, nėra šaligatvių) ir pan.
Siekiant gerinti susisiekimo kelių tinklą, Alytaus rajone įgyvendinami Europos Sąjungos
fondų finansuojami projektai. Paprastai šių projektų finansavimo poreikis gana didelis ir sukuria
aukštą rezultatą (rekonstruojami valstybinės reikšmės, didesniu transporto eismo intensyvumu
pasižymintys keliai), tuo tarpu krašto keliams ir smulkių kaimo gyvenviečių kelių rekonstrukcijai ir
statybai skiriama mažiau dėmesio.

2.2.5. Vandentvarka ir vandenvala
Alytaus rajonas geriamąjį vandenį gauna tik iš požeminių šaltinių. Vandens kokybė yra ne
bloga ir ypatingo valymo nereikalauja.
Pastaraisiais metais vandens suvartojimas Alytaus rajone, kaip ir visoje Lietuvoje žymiai
sumažėjo dėl įvairių priežasčių. Tam įtakos turėjo tokie veiksniai kaip pramonės nuosmukis,
pažangesnės pramonės technologijos, išaugusi vandens kaina, pagerėjusi santechninė įranga ir kiti
rodikliai. Pagal turimus duomenis, viso Alytaus rajono (be Alytaus miesto) vandentiekos sistemų
pajėgumas yra 18 000 m3/d.

60
Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams

Alytaus rajone geriamas vanduo daugiausia tiekiamas metaliniais vamzdžiais, kurių vidiniai
paviršiai neturi antikorozinių dangų. Vamzdynų korozija padidina vandens drumstumą, geležies
koncentraciją ir suteikia nemalonų kvapą. Dauguma Alytaus rajono vandentvarkos objektų
(geriamojo vandens gręžinių, siurblinių, nuotekų valyklų, vandentiekio ir kanalizacijos tinklų) yra
pasenę, neefektyvūs, reikalaujantys didelių elektros energijos sąnaudų.
Alytaus rajone vandens įvairioms reikmėms suvartojama šiek tiek daugiau nei lygnant su
Alytaus apskritimi, tačiau daug mažiau lyginant su šalies rodikliu. Žemiau pateikiamame paveiksle
pavaizduota sunaudoto vandens kiekis tenkantis vienam gyventojui Alytaus rajone, Alytaus
apskrityje ir Lietuvos Respublikoje (žr. 18 pav.).

Sunaudoto vandens kiekis
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18 pav. Vandens suvartojimas Alytaus rajone, Alytaus apskrityje ir Lietuvos Respublikoje
tenkantis vienam gyventojui.

Toks skirtumas tarp tenkančio suvartojamo vandens kiekio vienam gyventojui atsiradęs dėl to,
kad skaičiuojant bendrą Lietuvos Respublikoje suvartojamo vandens kiekį įtraukiamos ir vandens
sąnaudos, sunaudotos vandens energetikos reikmėms. Suvartojamo vandens struktūrą pagal
naudojimo paskirtį 2008 m. atspindi žemiau pateiktas paveikslas.
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19 pav. Suvartojimo vandens struktūra (tūkst. kubinių metrų) Alytaus rajone, Alytaus apskrityje ir
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Lietuvos Respublikoje pagal nadojimo paskirtį.
Šaltinis: Statistikos Departamentas

Nuotekų tinklų infrastruktūra Alytaus rajone yra mažiau išvystyta negu vandentiekio tinklų.
Yra nemažai gyvenviečių, kuriose yra tik vandentiekio tinklai. Daugumoje gyvenviečių, turinčių
nuotekų sistemas, nuotekos surenkamos atskirai. Lietaus kolektoriais teka lietaus ir sąlyginai švarus
įmonių vanduo. Į buitinių nuotekų tinklus patenka įmonių iš dalies apvalytos arba visiškai nevalytos
nuotekos. Duomenys apie Alytaus rajone susidariusių nuotekų kiekius per pastaruosius keturis
metus pateikti 20 paveiksle.
Ūkio, buities ir gamybos nuotekos išleistos į paviršinius vandenis
Išleista užterštų (be valymo) nuotekų
Išleista nuotekų, kurių nereikia valyti
Išleista nepakankamai išvalytų nuotekų
Išleista išvalytų iki normos nuotekų
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20 pav. Nuotekų išleidimas Alytaus rajone ir Alytaus apskrityje 2008 m. (tūkstančiais kubinių metrų per metus).
Šaltinis: Statistikos Departamentas

Aukščiau pateiktame paveiksle pateikta informacija ir apie nuotekas, kurias galima išleisti
nevalytas ir kurios sudarė didesnę visų nuotekų dalį Alytaus rajone. Tik dalis pramonės ir buities
nuotekų nuotekų išvaloma iki nustatytų normų reikalavimų. Kita dalis nuotekų valoma tik
mechaniškai arba visiškai neišvalytos išleidžiamos į atvirus vandens telkinius.
Ypač prasta nuotekų valymo padėtis kaimo vietovėse. Nuotekų sistemų daugumoje kaimo
gyvenviečių arba visiškai nėra, arba egzistuojantys valymo įrenginiai veikia neefektyviai, o nuotekų
tinklai labai nusidėvėję. Svarbu ir tai, kad dalis rajone esančių vandentvarkos objektų iki šiol nėra
pilnai inventorizuoti, dalies jų savininkai yra privatūs asmenys. Lietaus nuotekos Alytaus rajone
surenkamos tik didesniuose miesteliuose. Dauguma paviršinių nuotekų nuo kietų dangų ir žalių
plotų atskirais kolektoriais surenkami ir be valymo išleidžiami į atvirus vandens telkinius. Kaimo
vietovėse paviršinės nuotekos grioviais ir žemumomis teka į upes ir ežerus. Rajone yra tik lokalūs
lietaus vandenų valymo įrenginiai apvalantys vandenis nuo purvo ir naftos produktų. Nuotekos
surenkamos gelžbetoniniais, keraminiais, asbocementiniais vamzdžiais. Didesnę dalį tinklų reikia
remontuoti. Į juos patekę gamtiniai vandenys didina vandenvalos įrenginių hidraulinį apkrovimą.
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Taigi, būtina atnaujinti ir išplėsti esamas vandentiekos sistemas (atnaujinti gręžinius ir
vamzdynus, pastatyti vandens nugeležinimo įrenginius, įdiegti vandenviečių monitorinio sistemas).
Taip pat reikalinga lygiagrečiai plėsti ir nuotekų sistemas Alytaus rajone – pastatyti naujas nuotekų
valyklas, perpumpavimo stotis bei nuotekų tinklus. Didėjant vandens poreikiui, reiktų papildomai
išnagrinėti vandens išgavimo vandenvietėse pasiskirstymą ir priklausomai nuo esamų vandenviečių
apkrovimo, įrengti naujas vandenvietes savivaldybės teritorijoje, tuo pačiu uždarant senus ir
neefektyvius gręžinius.

2.2.6. Ekonominė aplinka Alytaus rajone
Tiesioginių užsienio ir materialinių investicijų pritraukimas yra viena iš priemonių,
skatinančių Alytaus rajono ekonomikos augimą. Esant ribotiems kapitalo ištekliams, tiesioginės
užsienio investicijos yra labai efektyvios skatinant gamybos augimą, keliant prekių ir paslaugų
kokybę ir padedant įmonėms sėkmingiau konkuruoti laisvos rinkos sąlygomis. 15 paveiksle
pateikiama tiesioginių užsienio investicijų (toliau – TUI) Lietuvoje 2005–2008 m. pradžioje
palyginimas pagal apskritis.
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2005

2006

2007

2008

25000

20855,2

mln. litų

20000

15000

10000

5878,2
3925,2

5000

2891

445,4

588,5

92,8

434,2

329,9

63,5

us
ia
Vi
ln

U

te
no
s

lš
ių
Te

ag
ės
Ta
ur

ul
ių
Ši
a

io
ev
ėž
Pa
n

am
po
lė
s
M
ar
ij

do
s
Kl
ai
pė

no
Ka
u

Al
yt
au
s

0

Apskritis

21 pav. TUI Lietuvoje pagal apskritis 2005–2008 metais (mln. Lt).
Šaltinis: Statistikos Departamentas.

Kaip matome aukščiau pateikiamame 21 paveiksle, tiesioginių užsienio investicijų srautas
Alytaus apskrityje itin išaugo 2006 metais lyginant su praėjusiais (pokytis – 161,1 proc.), vėlesniais
metais šis augimas buvo gana tolygus ir vidutiniškai sudarė apie 6 proc. (2007 m. – 5,2 proc., 2008
m. – 6,8 proc.). 2006 metų stiprus tiesioginių užsienio investicijų srauto augimas gali būti siejamas
su keletu priežasčių. Pirma, 2004 m. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare ir sėkmingai plėtojant
ryšius su sąjungos narėmis bei didėjant šalies patikimumui atitinkamai augo ir tiesioginės užsienio
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investicijos į Lietuvą. Iš pateikto 15 paveikslo galime matyti, kad šiuo laikotarpiu tiesioginės
užsienio investicijos gana ženkliai išaugo daugelyje Lietuvos apskričių, nors būtina pažymėti, kad
Marijampolės ir Panevėžio apskrityse jos netgi sumažėjo – tai galima sieti su investuotojų
persiorientavimu į kitas sritis-regionus bei atskirų apskričių skirtingu patrauklumu investuotojams.
Pastaroji priežastis yra antras veiksnys, dėl ko galėjo išaugti užsienio investicijos Alytaus apskričiai
– tai vienas iš gražiausių, mažiausiai urbanizuotų regionų Lietuvoje, galintis būti pritaikytas
įvairioms verslo kryptims. Trečioji priežastis ta, kad kaip tik 2005–2006 metais įsibėgėjo spartus
Lietuvos ekonomikos augimas, kas didino investuotojų susidomėjimą investavimo galimybėmis
šalyje.
Remiantis Statistikos Departamento duomenimis, 2008 metais, Alytaus apskritis užėmė
šeštąją vietą tarp visų Lietuvos apskričių pagal tenkančius tiesioginių užsienio investicijų srautus.
Pagrinde tiesioginės užsienio investicijos „susikaupusios“ apskrityse, kuriose yra didieji Lietuvos
miestai (Vilnius, Kaunas, Klaipėda) bei Telšių apskrityje, kurioje veikia verslo inkubatorius – šioms
apskritims 2008 m. teko net 94,5 proc. visų tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje.
Pagal naujausius Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
duomenimis, Alytaus apskrityje materialinės investicijos pasiskirstę netolygiai, be to, atotrūkis tarp
Alytaus miesto nuo likusių savivaldybių nagrinėjamu laikotarpiu tik didėjo. Alytaus rajono
savivaldybė 2007 m. buvo penktoje, t. y. paskutinėje vietoje apskrityje pagal materialines
investicijas, tenkančias vienam gyventojui (2004 m. ši vieta teko Lazdijų savivaldybei, kuriai tuo
metu teko beveik 37 proc. mažiau materialinių investicijų nei trečioje vietoje buvusiai Alytaus
rajono savivaldybei), kur minėtas rodiklis sudaro 2.199 litus, o tai net 58 proc. mažiau nei
pirmaujančioje Alytaus miesto savivaldybėje arba beveik 16 proc. mažiau nei ketvirtoje vietoje
esančioje Lazdijų rajono savivaldybėje. Alytaus miesto savivaldybės atotrūkį nuo kitų apskrities
savivaldybių galima aiškinti tuo, kad čia įsikūręs Alytaus miestas didina teritorijos patrauklumą
investuotojams. Kaip katalizatoriai čia yra rekreacija, sveikatinimas, grožio procedūros ir kitos
panašios paslaugos Druskininkų savivaldybei. Svarbu, kad minėtu atžvilgiu Alytaus rajonas taip pat
turi didelį potencialą pritraukti investicijas, tačiau tam būtina gerinti rajono įvaizdį, plėsti
infrastruktūrą ir kitaip skatinti savivaldybės plėtrą. Šiuo tikslu Alytaus rajono savivaldybės taryba
2009 m. kovo 24 d. priėmė sprendimą Nr. K-68, kuriuo nusprendė siūlyti Lietuvos Respublikos
Vyriausybei suteikti Daugų miestui kurortinės teritorijos statusą.
Tiek tiesioginės užsienio investicijos, tiek materialinės investicijos pastaraisiais metais
Alytaus rajone nuolat didėjo, tačiau nepalyginti mažesniais tempais nei Alytaus apskrityje bendrai
ar

Lietuvos

mastu.

Tai

nepalankus

rajono

nepatrauklumą/nepakankamą patrauklumą investicijoms).

plėtrai

procesas

(rodo

rajono
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Verslas – vienas iš pagrindinių ekonomikos augimo veiksnių, turintis esminį poveikį bendrai
šalies ūkio plėtotei, naujų darbo vietų kūrimui ir socialiniam stabilumui, todėl jo plėtra nurodoma
kaip viena iš svarbiausių Alytaus rajono ekonominės raidos krypčių (Alytaus rajono savivaldybės
2007–2013 m. strateginis plėtros planas). Vienu iš verslo plėtros ir sąlygų vertinimo rodiklių gali
būti imamas veikiančių ūkio subjektų skaičius. Apžvelgiant veikiančių ūkio subjektų skaičiaus
kitimą 2006–2009 m. galima pastebėti, kad minėtas skaičius nagrinėtu laikotarpiu šalyje nuolat
augo, tačiau netolygiai žvelgiant į atskiras apskritis. Šiuo atžvilgiu ir vėl išsiskiria Vilniaus, Kauno
ir Klaipėdos apskritys, kur šis augimas buvo didžiausias. Tai galima sieti ir su jau anksčiau aptartų
tiesioginių užsienio ir materialinių investicijų srautų stiprumu šiose apskrityse – didesnis
potencialas ir resursai verslo plėtrai, naujų įmonių steigimui.
Veikiančių ūkio subjektų pasiskirstymas

Varėnos r.
sav.
12%
Lazdijų r. sav.
9%

Druskininkų
sav.
17%

Alytaus m.
sav.
51%

Alytaus r. sav.
11%

22 pav. Veikiančių ūkio subjektų pasiskirstymas Alytaus apskrityje 2009 m.
Šaltinis: Statistikos Departamentas prie LR Vyriausybės

Nors Alytaus apskrityje, kaip ir visoje šalyje veikiančių ūkio subjektų skaičius nagrinėjamu
laikotarpiu augo, tačiau atskirose rajono savivaldybėse ši tendencija nebūtinai pasireiškė. Statistikos
departamento duomenimis, šis rodiklis nuolat augo Alytaus miesto, Druskininkų ir Varėnos rajono
savivaldybėse, tuo tarpu Lazdijų ir Alytaus rajonų savivaldybėse šis skaičius kito netolygiai, be to,
čia įsikūrę ir mažiausiai apskrities įmonių.
Dar vienu ekonominės aplinkos vertinimo rodikliu gali būti sumokėtų ir įskaitytų į biudžetą
mokesčių dinamika. Lyginant 2007 ir 2008 metus galima pastebėti, kad svarbiausias – gyventojų
pajamų mokestis, kurio svertinė dalis didžiausia bendroje sumokėtų ir įskaitytų mokesčių sumoje.
Be to, kiti mokesčiai gali svyruoti ir skirtis dėl specifinių vietovės ir/ar vienkartinių veiksnių, todėl
jų analizė ir lyginimas nėra pagrįsti.
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17 lentelė. Sumokėtų ir įskaitytų į Lietuvos Respublikos ir Alytaus rajono savivaldybės biudžetus mokesčių
palyginimas.
Lietuvos Respublika
Pokytis
2007 m.
2008 m.
(proc.)
2.618.619 3.391.842
29,53
45.325
48.087
6,09
6.270
6.080
-3,03
236.574
253.473
7,14
29.096
31.850
9,47
39.954
73.661
84,36
2.975.837 3.804.993
27,86

Mokestis
(tūkst. litų)
Gyventojų pajamų mokestis
Žemės mokestis
Paveldimo turto mokestis
Nekilnojamojo turto mokestis
Mokestis už aplinkos teršimą
Rinkliavos
Iš viso mokesčių

Alytaus r. sav.
2007 m.
25.727
816
8
276
58
142
27.026

2008 m.
32.992
862
22
304
106
203
34.487

Pokytis
(proc.)
28,24
5,64
175,00
10,14
82,76
42,96
27,61

Šaltinis: Statistikos Departamentas.

Kaip matyti pateiktoje 17 lentelėje, nagrinėjamu laikotarpiu gyventojų pajamų mokestis
didėjo tiek Lietuvos, tiek Alytaus rajono savivaldybės mastu. Galima pastebėti tai, kad Alytaus
rajono savivaldybėje šis rodiklis padidėjo mažiau nei šalies vidurkis.
Žemės fondo pasiskirstymas pagal pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį ir žemės
naudojimo būdą rodo teritorijos įsavinimo žemės ūkiui laipsnį, ūkinės ar kitos veiklos kryptis.
Lyginant su kitais Alytaus apskrities rajonais, Alytaus rajono teritorijoje yra palankesnės sąlygos
žemės ūkio veiklai (žr. 18 lentelę). Lyginant su šalies vidutiniais rodikliais, Alytaus rajone yra
santykinai daugiau žemės ūkio paskirties, vandens ūkio paskirties ir konservacinės paskirties žemės.
18 lentelė. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis 2009 m. sausio 1 d.

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rodikliai
Žemės ūkio
paskirties žemė
Miškų ūkio
paskirties žemė
Vandens ūkio
paskirties žemei
priskirti valstyb.
vandens telkiniai
Užstatyta teritorija
Kitos paskirties
žemė
Keliai
Iš viso:

Mato
vnt.

Alytaus
raj.

Druskinink
ų sav.

Lazdijų
raj.

Varėnos
raj.

Lietuvoje

ha
proc.
ha
proc.
ha

81892,56
58,33
34627,8
24,66
7406,77

9186,29
20,24
31400
69,17
1095,58

59163,49
45,18
45674,7
34,88
10738,51

49317,55
22,23
153269,2
69,10
4933,94

3465333,65
53,07
2123005,08
32,51
262506,63

proc.

5,28

2,41

8,20

2,22

4,02

ha
proc.
ha
proc.
ha
proc.
ha
proc.

3359,71
2,39
10212,94
7,27
2894,24
2,06
140394
100

1090,55
2,40
1741,38
3,84
878,45
1,94
45392,25
100

2774,91
2,12
9242,79
7,06
3344,27
2,55
130938,7
100

2553,2
1,15
6268,62
2,83
5471,44
2,47
221814
100

180069,96
2,76
367015,96
5,62
132092,04
2,02
6530023,32
100

Šaltinis: Nacionalinė Žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Žemės ūkio paskirties žemei priskiriami plotai, naudojami arba tinkami naudoti žemės ūkio
produktų gamybai, tarp jų žemės naudotojui priklausančiais gyvenamaisiais namais ir žemės ūkio
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veiklai naudojamais ūkiniais statiniais užstatyti plotai, kiemai, žemė, tinkama paversti žemės ūkio
naudmenomis, atskirais miškų ūkio paskirties žemės sklypais nesuformuoti miškų plotai, taip pat
kitos įsiterpusios ne žemės ūkio naudmenos.
Visos savivaldybės teritorijos naudojimo intensyvumas apibūdinamas žmogaus pertvarkytų
plotų (žemės ūkio naudmenų, miškų, kelių, užstatytų teritorijų) santykis su bendru plotu (be stambių
vandens telkinių). Pagal šiuos rodiklius Alytaus rajono žemės naudojimo intensyvumas yra panašus,
kaip ir kitose Alytaus apskrities savivaldybių teritorijose, taip pat – vidutiniškai Lietuvoje
(žr. 19 lentelę).
19 lentelė. Žemės fondo naudojimo intensyvumo rodikliai 2009 m. sausio 1 d.

Eil.
Nr.

Rodikliai

1.
2.

Bendras plotas
Vandens ūkio
paskirties žemė
Ploto skirtumas (1-2)
Žemės ūkio naudmenos
Miškai
Keliai
Užstatytos teritorijos
Iš viso (4+5+6+7):
Plotų santykis (8:3)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mato
vnt.
ha
ha

Alytaus
raj.

Druskininkų
sav.

Lazdijų
raj.

Varėnos
raj.

Lietuvoje

140394,02
7406,77

45392,25
1095,58

130938,70
10738,51

221813,95
4933,94

6530023,32
262506,63

ha
ha
ha
ha
ha
ha
proc.

132987,25
81892,56
34627,80
2894,24
3359,71
122774,31
0,92

44296,67
9186,29
31400,00
878,45
1090,55
42555,29
0,96

120200,19
59163,49
45674,70
3344,27
2774,94
110957,40
0,92

216880,01
49317,55
153269,20
5471,44
2553,20
210611,39
0,97

6267516,69
3465333,65
2123005,08
132092,04
180069,96
5900500,73
0,94

Šaltinis: Nacionalinė Žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Siekiant sėkmingas žemės ūkio plėtros Alytaus rajone, svarbus aspektas – ekologinis
ūkininkavimas. Ekologinis ūkininkavimas yra gamybos valdymo sistema, kuri teikia pirmenybę
atsinaujinantiems ištekliams, atliekose esančių maistinių medžiagų perdirbimui ir grąžinimui į
dirvą. Ekologiškai ūkininkaujant gyvulininkystėje, ypatingas dėmesys skiriamas gyvūnų gerovei ir
natūralių maisto produktų naudojimui. Ekologiniame ūkininkavime kontroliuojant auginamų
pasėlių ir gyvulių kenkėjus bei ligas naudojamos pačios aplinkos sistemos, vengiama naudotis
sintetiniais pesticidais, herbicidais, sintetinėmis trąšomis, augimą skatinančiomis medžiagomis,
genų manipuliavimu, taip pat profilaktiškai naudoti antibiotikus, o zootechnikoje – hormonus.
Reikia prisiminti, kad Europos Sąjungoje hormonų naudojimas augimui skatinti draudžiamas
gaminant visų rūšių produktus. Savo ruožtu ekologiškų produktų augintojai naudojasi įvairiausiais
metodais, kurie padeda apsaugoti ekosistemas ir sumažinti taršą.
Galima išskirti dvi ekologinio ukininkavimo pletros kryptis: lokalu ir pramonini.Lokalus
ekologinis ukininkavimas yra orientuotas i vietinę rinką, jis paprastai derinamas su kaimo turizmu.
Pramoninis ekologinis ukininkavimas orientuotas į bendrąją ES rinką ir eksportą. Toki
ukininkavimą skatina vidaus ir užsienio rinku galimybes ir masines gamybos ekonominiai
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privalumai. Ekologinio ukininkavimo pletrai reikšmingos abi kryptys, tačiau kiekvienai ju vystyti
reikalingas specialus pasirengimas ir priemones.
Nemažiau svarbus komponentas siekiant darnios plėtros kaimo vietovėse – ekoturizmas.
Vietos gyventojai per savo ekonominę veiklą turėtų naudoti įvairius išteklius ir sukurti
kraštovaizdžiui daugiau įvairovės. Subalansuotas žmonių veiklos pobūdis padės išlaikyti žemės
ūkio ir aplinkos sistemos pusiausvyrą. Ekoturizmas kartu su žemės ūkiu bei amatais padeda atkurti
gyvybingą žemdirbių visuomenę, suteikdamas galimybę gauti papildomų pajamų ir paįvairindamas
žmonių veiklą. Kaip ir visoje šalyje, Alytaus rajone daugiausia ekologiniu ūkių užsiima mišria,
vyraujant augalininkystei, gamyba, o mažiausiai – ekologine sodininkyste ir bitininkyste.
Svarbu ir tai, kad žemės ūkis yra vienas svarbiausių sektorių, plečiant atsinaujinančios
energijos naudojimą. Atsinaujinančios energijos plėtra ne tik leidžia sumažinti energinių žaliavų
importą ir aplinkos taršą, bet ir didina kaimo gyventojų užimtumą. Vienas iš atsinaujinančios
energijos šaltinių yra biodujos, gaunamos perdirbant augalinės ir gyvulinės kilmes atliekas. Be to,
šis energijos gavimo būdas neteršia aplinkos. Yra trys pagrindiniai organinių atliekų, tinkamų
biodujų gamybai, išteklių šaltiniai: žemės ūkyje – mėšlas ir augalinės kilmės atliekos. Geros
galimybės yra susijusios su greitai augančių gluosnių auginimu, ypač dirvonuojančiose žemėse.
Žemės ūkio reikmėms nesunaudoti šiaudai gali papildyti vietinio kuro išteklius. Šiaudų pelenų
sudėetyje yra kalio, magnio, fosforo, kalcio ir kitų elementų, kurie gali būti naudojami kaip trąšos
žemės ūkyje. Atlikti bandymai, nustatantys šių trąšų kokybę, parodė, kad nuodingų medžiagų
kiekis, deginant šiaudus, yra mažesnis, negu kūrenant mazutu ar akmens anglimi. Taip pat geros
galimybės susijusios ir su biodegalų gamyba iš vietinės kilmės biomasės.
Žemės ūkio naudmenos Alytaus rajone užima 58,3 proc. bendro žemės ploto. Alytaus rajono
žemės ūkio sektoriaus struktūrą sudaro maži ūkiai. Rajone įregistruoti 2.871 ūkininkų ūkiai, kurie
valdo 24.481 hektarų žemės plotą. Alytaus rajono ūkininkai užsiima alternatyviais verslais,
ekologine ir tradicine žemdirbyste. Auginami rapsai, grikiai, grūdinės kultūros. Vystoma pieno ir
mėsos gamyba. Rajono savivaldybė skatindama modernų ir pažangų ūkininkavimą, vykdo žemės
ūkio rėmimo programą, įvairius projektus. Žemės ūkio srityje įgyvendinti Europos Sąjungos
remiami projektai: „Žemės ūkio vandentvarka“, „Kaimo vietovių pritaikymas ir plėtros
skatinamas“, „Drenažo rinktuvų renovacija Punios seniūnijoje“.
Pažymėtina tai, kad Alytaus rajono savivaldybė siekdama gerinti ekonominės aplinkos
sąlygas, rūpindamasi verslo plėtros klausimais bei išorinių finansavimo šaltinių pritraukimu ruošia
įvairius investicinius projektus, galimybių studijas, techninius dokumentus, teikia paraiškas
įvairiems projektams, siekiant gauti paramą iš Europos Sąjungos fondų. Vienu iš efektyviausių
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būdų, siekiant pritraukti išorinio finansavimo lėšas, išskiriamas Alytaus rajono, kaip turistinės
teritorijos įvaizdžio kūrimas ir propagavimas tiek Lietuvos teritorijoje, tiek už jos ribų.

2.2.7. Turizmo aplinka Alytaus rajone
Kaip nurodoma Lietuvos Respublikos Turizmo įstatyme Nr. VIII-667, kuris buvo priimtas
1998 m. kovo 19 d., turizmo išteklius sudaro rekreaciniai ištekliai ir specialaus (dalykinio) intereso
objektai (pramogų centrai, konferencijų centrai, parodų centrai, muziejai, galerijos ir kiti turistinės
traukos objektai) ir rekreaciniams ištekliams priskiriami gamtos ištekliai (miškai, gyvenamųjų
vietovių želdynai, vandens telkiniai ir jų pakrantės, tinkamos arba galimos pritaikyti žmonių poilsiui
ir pramogoms, mineralinio vandens ir gydomojo purvo telkiniai, gamtos paveldo objektai) ir
kultūros paveldo objektai (nekilnojamosios kultūros vertybės) bei turizmo paslaugų ir poilsio
infrastruktūros pastatai bei objektai, esantys kurortuose ir kurortinėse teritorijose, rekreacinėse ir
saugomose teritorijose, taip pat turistinės trasos, apžvalgos aikštelės, kitos rekreacijai skirtos
teritorijos.
Nagrinėjant turizmo aplinką ir tendencijas vienu iš rodiklių galima pasirinkti atvykstančių
užsienio turistų skaičių bei jo dinamiką. Apžvelgiant atvykusių užsienio turistų skaičių per
laikotarpį nuo 1995 m. iki 2007 m. matyti, jog didžiausias atvykusių užsienio turistų į Lietuvą
skaičius buvo užfiksuotas 1999 m. (žr. 22 pav.). Tais metais į Lietuvą atvyko 4.453,8 tūkstančių
užsieniečių. 2000 m. šis skaičius sumažėjo beveik 400,0 tūkstančių, lyginant su 1999 m. Tačiau
2001 m. atvykusių turistų skaičius buvo vėl šiek tiek didesnis – 4.195,2 tūkstančių. Nuo 2002 m.
atvykstančių turistų srautai kiekvienais metais mažėjo, o 2004 m. buvo netgi mažesni nei 1995 m. –
2.019,1 tūkstančių atvykusių turistų. 2005 m. užsieniečių skaičius, lyginant su 2004 m., Lietuvoje
padidėjo daugiau nei 60 tūkstančių. Nuo 2006 m. užsienio turistų skaičius smarkiai šoktelėjo – net
1.897 tūkst. daugiau atvykusiųjų 2007 m. nei 2006 m.
Į Lietuvą atvykusių turistų skaičius
160
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22 pav. Į Lietuvą atvykusių užsienio turistų skaičius (tūkst.) 1995–2007 m.
Šaltinis: Statistikos Departamentas.
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Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, nuo 2004 m. birželio nebėra sienos kirtimo duomenų
apie į Lietuvą atvykusius ES šalių gyventojus, todėl atvykstančių turistų skaičius realiai yra
didesnis, nei pateikta statistiniuose duomenyse. Dėl šios priežasties, negalima lyginti laikotarpio iki
2004 metų ir po jų. Todėl lyginant turistų srautus tam tikrais metais, daug tikslingiau būtų daryti
atskirą šių dviejų periodų (1995–2004 m. ir vėlesnių metų) analizę.
Labiausiai turizmo paslaugų sektorius pažengė plėtodamas apgyvendinimo paslaugas. Vis
dėlto, nors per paskutinius ketverius metus atotrūkis nuo ES vidurkio pagal apgyvendinimo vietų
viešbučiuose skaičių 1.000-čiui gyventojų Lietuvoje sumažėjo nuo 10 iki 5 kartų, tačiau vis dar
gerokai atsiliekama.
Alytaus rajone įvairių rūšių turizmui ir rekreacijai tinkantys gamtiniai ištekliai skirstomi į
keturias grupes. Visų pirma, tai žėliniai ir želdiniai (įvairioms rekreacijos formoms tinkantys
miškai, miško parkai, parkai), taip pat vandens telkiniai (įvairioms rekreacijos formoms tinkantys
ežerai, tvenkiniai, vandentėkmės) ir geomorfologinės struktūros (kalvos, daubos, gūburiai, slėniai,
šlaitai ir kiti reljefo komponentai) bei estetiškai vertingi kraštovaizdžio kompleksai, kuriuos
formuoja skirtingo raiškumo minėtų kraštovaizdžio komponentų deriniai. Visų paminėtų išteklių
grupių gausa sudaro realias galimybes naudoti juos profesiniam, pažintiniam ar tiesiog rekreaciniam
(poilsiniam) turizmui. Rekreacijai naudojamos teritorijos, kuriose lankymo intensyvumas viršija 5
žmogaus dienas per metus, sudaro 43%. Pagrindiniai Alytaus rajono rekreaciniai ištekliai, vertinant
pagal užimamą plotą, yra raižytas ir raiškus reljefas, taip pat didelę rekreacinių išteklių dalį sudaro
miškai, vandens telkiniai ir svarbiausia visa tai apjungiantys estetiniai ištekliai. Didžiąją dalį
Alytaus rajono teritorijos sudaro kalvotos ežeringos aukštumos su vyraujančiais šviesiais ir sausais
pušynais. Rajono teritoriją pusiau dalina Nemuno vidurupis su plačiu ir vaizdingu slėniu. Didžioji
dalis Alytaus rajono gamtinių išteklių koncentruojasi saugomose teritorijose – nacionaliniame bei
regioniniuose parkuose, draustiniuose. Būtent su saugomomis teritorijomis yra siejami pagrindinių
rekreacinių išteklių arealai. Dauguma bendrų su kaimyniniais rajonais turistinių rekreacinių arealų
koncentruoti už Alytaus rajono ribų. Dėl šių turistinių arealų susietumo, labai sunku apskaičiuoti
turistų srautus ir jų talpumą Alytaus rajonui atskirai.
Alytaus rajone esančių svarbiausių turistinių zonų rekreacinis talpumas – 30-40 apsilankymų
per metus į vieną hektarą. Skaičiuojamas Dzūkijos nacionalinio bei Nemuno kilpų ir Metelių
regioninių parkų bendras maksimalus rekreacinis talpumas, įvertinus tai, kad daugiausiai parkai
lankomi sezono metu, galima teigti, kad bendras maksimalus parkų rekreacinis talpumas sudaro 30
tūkst. apsilankymų per dieną.
Pagal kraštovaizdžio gamtinių komponentų (vandens, miškų, reljefo) tinkamumą įvairioms
rekreacijos rūšims bei aplinkos vaizdingumą rekreacijai tinkamos teritorijos Alytaus rajone siekia
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27 proc. rajono teritorijos. Apskrities rajonuose rekreacinių naudmenų plotas gana stipriai svyruoja.
Varėnos rajone jis siekia 66.8 proc. rajono teritorijos (didžiausias rodiklis Lietuvoje). Alytaus
rajono, kaip ir visos apskrities rekreacinių naudmenų skaičių nulemia rajonų miškingumo lygis, nes
miškai sudaro didžiausią visų rekreacinių naudmenų dalį, kuri Alytaus rajone siekia net 81%.
Tikėtino rekreacinio lankomumo požiūriu Alytaus rajono teritorija yra gana aukštai vertinama.
Alytaus rajono rekreaciniai ištekliai pagal savo visuomeninę svarbą ir problemų pobūdį
skirstomi į tris grupes: miškingų – ežeringų rajonų, upių slėnių ir priemiestinių zonų. Svarbiausi
Alytaus rajono gamtiniai rekreaciniai veiksniai yra švarūs ežerai, miškai ir oras bei ypač vaizdingas
sąlyginai natūralus kraštovaizdis.
Vandenų plotas Alytaus apskrityje sudaro žymią rajono teritorijos dalį – 5,27 proc. Alytaus
rajonas vienas iš ežeringiausių Lietuvoje, tiek pagal vandenų procentinę dalį nuo bendro rajono
ploto, tiek pagal vandens telkinių skaičių Didžiausia rekreacinė apkrova tenka toms ežerų
pakrantėms ir priekrantės teritorijoms, kuriose yra palankiausios poilsiavimui sąlygos (labai geros
tinkamos maudytis vandens telkinių pakrantės ir sausi vidutinio amžiaus ar brandūs pušynai).
Alytaus rajono teritorijos miškuose, paskutiniuoju dešimtmečiu itin svarbia problema tampa
rekreacinių išteklių – miškų apsauga nuo gamtinių faktorių. Dauguma medynų augdami
ekstremaliomis sąlygomis (mažo maistingumo smėlyje) yra mažai atsparūs vabzdžių kenkėjų
invazijoms. Prie medynų atsparumo mažėjimo prisideda antropogeniniai faktoriai: oro tarša,
rekreantų sąlygojamas pomiškio naikinimas, grunto suplūkimas ir pan.
Priemiestinių zonų svarbiausi gamtiniai rekreaciniai ištekliai – parkai, miško parkai, miškai,
paupiai, paežerės, vaizdingi šlaitai ir kt. yra naudojami labai intensyviai, tačiau šis naudojimas nėra
pakankamai įteisintas. Juridinį statusą turi tik gyvenviečių parkai ir miško parkai, tuo tarpu
vertingiausios teritorijos – vandens telkinių pakrantės, jei nepatenka į parkus, lieka be apsaugos.
Kita opi priemiestinių gamtinių rekreacinių išteklių problema – vandens telkinių užterštumas.
Pastaruoju metu ypač didėja netvarka priemiestinėse rekreacinėse zonose – suintensyvėjo gamtos
niokojimas, nesaugus tapo pats poilsiavimas jose.
Alytaus rajone teikiamos įvairios turizmo paslaugos. Vasarą Daugų irklavimo sporto bazėje
organizuojami šalies ir tarptautiniai sporto renginiai, respublikinės irklavimo varžybos, vandens
pramogos poilsiautojams: žygiai valtimis, baidarėmis, vandens dviračiais. Vyksta seniūnijų bei
moksleivių sporto žaidynės, žiemos ir vasaros sporto šventės, masiniai renginiai „Sportas visiems“.
Rajone organizuojamos sportinių automobilių ir motociklų varžybos, jų parodomosios programos,
tradicinis žygis dviračiais "Dzūkijos dviračių žiedas". Atvykstantys turistai gali pailsėti moderniai
įrengtose kaimo turizmo sodybose. Norintys susipažinti su kultūriniu paveldu ir kraštovaizdžiu
kviečiami aplankyti bažnyčias ir piliakalnius.
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Alytaus rajonas išsiskiria turtingu kultūros paveldu. Rajone yra 72 archeologiniai, 395
istorijos (96 kapinės ir 246 bažnytinės knygos), 144 dailės, 29 architektūros ir 3 urbanistikos
paminklai. Alytaus rajone yra 19 piliakalnių su senovinėmis gyvenvietėmis. Dailės kūrinių
daugiausia sukaupta bažnyčiose – tai paveikslai, skulptūrėlės, altorėliai ir kt. daug yra kryžių,
koplytstulpių. Simno, Daugų ir Butrimonių miestelių pagrindinės aikštės įrašytos į urbanistikos
paminklų sąrašą. Architektūros paveldą sudaro bažnyčios, koplytėlės, gyvenamieji namai, kluonai.
Vertingiausias paveldas: Rumbonių bažnyčios ansamblis, Simno bažnyčia, Punios piliakalnis,
dailininko A.Žmuidzinavičiaus memorialinė sodyba, dailės kūriniai, koplytstulpiai.
Taigi, svarbiausi Alytaus rajono gamtiniai rekreaciniai ištekliai yra stipriai raižytas ir
vaizdingas kalvotųjų aukštumų ir Nemuno slėnio bei apyslėnio reljefas, tankus natūralių
vandentėkmių tinklas, švarūs ežerai, miškai ir oras bei vaizdingas sąlyginai natūralus kraštovaizdis.
Alytaus rajone nemaža natūralių, pusiau natūralių teritorijų, kuriose auga ar gyvuoja augalų, grybų
bei gyvūnų rūšys, išnykusios Vakarų Europos šalyse. Saugant tradicinį kraštovaizdį, pirmaeilis
uždavinys yra jo tęstinis naudojimas, struktūrinės įvairovės puoselėjimas, parkų, piliakalnių, gamtos
paminklų bei unikalių kompleksų apsauga. Gamtinių rekreacinių išteklių išsaugojimas ir racionalus
naudojimas Alytaus rajone yra būtinas lankytojų srauto reguliavimui ir reikiamos rekreacinės
infrastruktūros lankytinuose objektuose formavimui. Svarbiausias Alytaus rajono gamtinių
rekreacinių išteklių problemas formuoja nuolat intensyvėjantis naujų statybų veržimasis į pačias
vaizdingiausias ežerų pakrantes, upių vandens tarša, bei dar išlikusių natūralių šlaitų darkymas
miestuose ir priemiestinėse zonose didėjant rekreacinei apkrovai.
Alytaus rajono saugomų teritorijų sistemą sudaro tankus išsaugančių, apsaugančių, resursus
atkuriančių ir kompleksinės paskirties saugomų teritorijų tinklas, o taip pat visas jas apjungiantis
geoekologinio stabilumo palaikymui skirtas tinklas – gamtinis karkasas apima 72 proc. rajono
teritorijos. Tai 11 proc. viršija šalies vidurkį, tačiau, nepaisant to, dalyje gamtinio karkaso užimamų
teritorijų būtinas tvarkymas grąžinant ir gausinant kraštovaizdžio natūralumą atkuriančius
elementus.
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Saugomos teritorijos pagal tipą

Darustiniai
6%
Regioniniai
parkai
17%
Nacionalini
ai pakai
8%
Rezervatai
69%

23 pav. Alytaus rajono saugomų teritorijų (ST) tipų dalis (%) nuo bendro ST ploto.
Šaltinis: Alytaus rajono savivaldybės 2007–2013 m. strateginės plėtros planas.

Alytaus rajonas iš kitų šalies rajonų išsiskiria saugomų teritorijų tipų gausa (1 priedas).
Alytaus rajone ypač saugomas teritorijas atstovauja: Žuvinto biosferos rezervatas įsteigtas, Dzūkijos
nacionalinis parkas, kurio tik nedidelė dalis (2,15 tūkst. hektarų) patenka į Alytaus rajono teritoriją,
bei dviejų regioninių parkų dalis (Nemuno kilpų, Metelių), 6 valstybiniai draustinių, ir 13 gamtos
paveldo objektų (2 priedas).
Lemiamas veiksnys Alytaus rajono plėtrai – Alytaus miesto plėtros stabilumas. Svarbūs
veiksniai – Kauno ir Vilniaus didmiesčių ir Birštono, Druskininkų kurortų, bei sienos su Lenkija
kaimynystė, su kuriais sietini techninės infrastruktūros plėtros galimybės, o taip pat tranzitinių ir
vietinio turizmo srautų aptarnavimu.
Gera geografinė padėtis, išplėtotas automobilių tinklas, vaizdingos vietos sudaro geras
turizmo plėtros sąlygas tiek Lietuvoje, tiek ir Alytaus rajone. Remiantis Statistikos departamento
duomenimis, Alytaus apskritis 2007 metais buvo penktoje vietoje lyginant su kitomis Lietuvos
apskritimis, pagal vienadienių lankytojų kelionių skaičių ir nuo ketvirtoje vietoje esančios Šiaulių
apskrities buvo atitrūkusi 6,4 proc., nuo pirmoje vietoje esančios Vilniaus apskrities – 65,5 proc.
Galima paminėti tai, kad lyginant šį rodiklį pirmose vietose iškyla Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos
apskritys.
Viena iš svarbesnių turizmo plėtros tendencijų yra besiplečiantis specialių interesų turizmas,
daugiausia ekologinis, kultūrinis turizmas. Tikimasi, kad ateinančiame dešimtmetyje ekologinis
turizmas išaugs 25–30 proc., kultūrinis turizmas – 10–15 proc. Be to, manoma, kad didės
susidomėjimas turizmu, susijusiu su teminių parkų, pramogų ir pramoginių poilsio centrų lankymu.
Specialių interesų turizmas gali aprėpti meną ir kultūros paveldą, etnines keliones, sportą,
sveikatingumo priemones, nuotykius ir savišvietą.
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Nors Alytaus rajone teikiamos gana įvairios turizmo paslaugos, tačiau atskirose rajono
seniūnijose turizmo sektorius nėra vienodai išplėtotas, nors daugumą Alytaus rajono seniūnijų turi
savus potencialius turistų traukos objektus.
Alytaus rajone tradiciškai organizuojamos šventės, kurios ne tik pradžiugina vietos
gyventojus, bet gali būti ir puiki priemonė siekiant pritraukti turistus.

2.2.8. Kultūros infrastruktūra Alytaus rajone
Alytaus rajonas išsiskiria tuo, kad turėdamas stiprų turizmo sektoriaus potencialą, jis taip pat
turi aktyvias vietos gyventojų bendruomenes, kurios plėtoja senuosius amatus, tradicijas ir jas įpina
į organizuojamas tradicines šventes ir minėjimus. Viena iš rajone minimų švenčių – Valstybės
dienos šventė, kuri minima Dauguose, ant Didžiulio ežero kranto. Čia koncertuoja geriausi
kolektyvai ir svečiai iš užsienio. Vakare uždegami šventiniai laužai, dangų nušviečia įspūdingi
fejerverkai. Kiekvienais metais organizuojamos Užgavėnių pramogos. Tradicinė Kaziuko mugė
švenčiama kovo mėnesio pirmą sekmadienį Simne. Vyksta mugės, tautodailės darbų, tradicinių
patiekalų pardavimai. Linksmina šauniausi Alytaus rajono meno kolektyvai, vyksta kapelijų
varžytuvės, žaidimai, atrakcionai. Ryliškių kaime švenčiama grybautojų šventė. Tai pramoginis
renginys su folkloro ansamblių bei kaimo kapelų koncertu. Butrimonių hipodrome rengiamos
respublikinės vasaros ir žiemos ristūnų lenktynės. Čia varžosi geriausi Lietuvos važnyčiotojai
Alytaus rajono savivaldybės mero taurei laimėti. Pagerbiant Alytaus rajono žmones už aktyvią
veiklą, laimėjimus, kūrybingą darbą organizuojama nominacijų įteikimo šventė. Vakaro metu
skelbiamas geriausias rajono dvasininkas, kaimo bendruomenės šviesulys, mokytojas, kultūros
darbuotojas, verslininkas, ūkininkas, jauna asmenybė. Dailininko Antano Žmuidzinavičiaus tėviškės
sodyboje-muziejuje, klojime-teatre, Balkūnuose rengiama Alytaus apskrities teatrų šventė „Kaimo
liktarna”. Dėl teatrologo Vytauto Maknio vardo premijos varžosi geriausios teatrų grupės. Vyksta
respublikinis kino mėgėjų festivalis ,,Etnokinas“, pritraukiantis garsius meno kritikus ir žinovus.
Taip Alytaus rajono turizmo sektoriaus plėtra didžia dalimi priklauso ir nuo paramos vietos
amatininkams ir bendruomenėms, taip pat kaip ir vietos amatininkų dirbiniams ir bendruomenės
veiklos rezultatams reikia gyventojų ir lankytojų dėmesio ir pripažinimo. Taigi, šios dvi sritys yra
nepaprastai glaudžiai susietos ir kiekvienos sėkmę įtakoja kita.
Alytaus rajono kultūros infrastruktūrą pagrinde sudaro muziejai, parkai, piliakalniai ir
architektūros vertybės (žr. 3 priede).
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Taip pat, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos duomenimis, Alytaus rajone veikia du
kultūros centrai: Alytaus rajono Daugų kultūros centras (rajone veikia 6 jo filiailai) ir Alytaus rajono
Simno kultūros centras (rajone veikia 3 jo filiailai).
Nors įvairios galerijos, meno studijos pagrinde įsikūrusios Alytaus miesto savivaldybėje, bet
Alytaus rajono seniūnijose gausu įvairių vietos valdžios ir bendruomenių iniciatyva kuriamų
įvairios veiklos kolektyvų ir būrelių.
Taigi, Alytaus rajonas turtingas įvairių kūltūros objektų, lankytinų vietų, tačiau tai labiau
istorinės ir plačios reikšmės subjektai. Vietos gyventojai taip pat itin puoselėja tradicijas, senus
dzūkų papročius, organizuoja ir kitus dalyvauti kviečia įvairiose, nuo seno švenčiamose šventėse ir
sueigose. Vis dėlto, naujų, modernių ir galinčių praplėsti esamas bendruomenės veiklas kultūros
objektų Alytaus rajone nėra gausu. Visų pirma, nėra tinkamai sutvarkytos rajono gyvenviečių
viešosios infrastruktūros, kurios sudarytų sąlygas veiklos plėtrai – trūksta tinkamų aikščių, salių,
tinkamai sutvarkytų scenų, parkų ir pan. Šie trūkumai kelia sunkumų organizuojant ir šiuo metu
esančias šventes.

2.3.

VVG teritorijos kaimo plėtros dalyvių poreikių analizė
Siekiant visapusiškai atskleisti Alytaus rajono VVG teritorijos kaimo plėtros dalyvių

poreikius, išskirti opiausias gyventojų problemas ir išanalizuoti jų sprendimo alternatyvas bei jų
įgyvendinimo galimybes buvo taikomi kokybiniai ir kiekybiniai tyrimo metodai (žr. 20 lentelėje).
20 lentelė. Alytaus rajono VVG teritorijos kaimo plėtros dalyvių poreikių analizės etapai.

Etapas

Tyrimo metodas

Kaimo bendruomenių ir Kokybinis
seniūnijų
atstovų metodas:
interviu su ekspertais
grupė

Apimtis

tyrimo 11 grupių,
diskusijų 45 asmenys

Pastabos

iš

viso 4 priede pateiktas dalyvių
sąrašas.
5 priede pateikta interviu –
diskusijos
rezultatus
atpibendrinanti ataskaita.
tyrimo 37 užpildytos anketos
6 priede pateikta anketinės
anketinės
apklausos rezultatų analizės
rezultatų
ataskaita.

Anketinė rajono kaimo Kiekybinis
bendruomenių apklausa
metodas:
apklausos
analizė
Alytaus
rajono Kokybinis
tyrimo 9 bendruomenių anketos
savivadybės
metodas (ekspertinis
administracijos vykdytos vertinimas)
bendruomenių apklausos
rezultatų analizė
Anketinė
rajono Kiekybinis
tyrimo 150 užpildytos anketos
gyventojų apklausa
metodas:
anketinės
apklausos
rezultatų
analizė

7 priede pateikta apklausos
rezultatų analizės ataskaita

8 priede pateikta anketinės
apklausos rezultatų analizės
ataskaita.
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Anketinė
apklausa

jaunimo Kiekybinis
tyrimo
metodas:
anketinės
apklausos
rezultatų
analizė
Informaciniai renginiai ir Neformalizuota
diskusijos su kaimo diskusija
bendruomenių atstovais, (kokybinis
tyrimo
Alytaus rajono VVG metodas)
nariais ir verslo atsovais
dėl rengiamos strategijos

96 užpildytos anketos

9 priede pateikta anketinės
apklausos rezultatų analizės
ataskaita.

Du
informaciniai 17
priede
renginiai:
informacinių
 I-ajame
dalyvių sąrašai.
informaciniame
renginyje
iš
viso
dalyvavo: 27.
 II-ajame
informaciniame
renginyje
iš
viso
dalyvavo: 30.

pateikti
renginių

Vykdytų interviu – diskusijų ir atliktų anketinių apklausų ataskatos pateikiamos prieduose
(žr. 5–9 priedai). Taikant pasirinktus informacijos rinkimo būdus ir aprašytus tyrimų metodus buvo
detaliai išanalizuota Alytaus rajono VVG apimamos teritorijos situacija, esančios problemos ir jų
sprendimo alternatyvos, taip buvo sudarytos sąlygos tolimesnio Alytaus rajono VVG strategijos
rengimo etapo įgyvendinimui.

2.4.

Alytaus rajono VVG teritorijos SSGG analizė
Atsižvelgiant į tai, kad rengiamos Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos tikslas

subalansuota ir optimaliai bei efektyviai vietos problemas sprendžianti rajono kaimo vietovių plėtra,
atliekama asociacijos apimamos teritorijos SSGG analizė (žr. 21 lentelę), kurios metu didžiausias
dėmesys ir buvo kreipiamas į Alytaus rajono savivaldybės kaimo vietovėse kylančias problemas, to
sąlygojamas grėsmes, susidariusias teritorijos stiprybes bei naujai kylančias ar ateityje galinčias
atsirasti galimybes bei galimas jų išnaudojimo alternatyvas.
21 lentelė. Alytaus rajono savivaldybės SSGG analizė.

STIPRYBĖS

SILPNYBĖS

1. Mažai urbanizuota teritorija, švari aplinka.
2. Raižytas
vietovės
reljefas,
įvairus
gamtovaizdis.
3. Gerai išplėtotas kelių tinklas.
4. Vietinės valdžios sėkminga vietovės plėtros
veikla.
5. Rajono gyventojų puoselėjamos senosios
tradicijos.
6. Vietos bendruomenių plėtojami amatai ir
kultūrinis paveldas.
7. Teigiama Alytaus miesto įtaka.
8. Parengti ir viešai prieinami turistiniai maršrutai

1. Finansavimo lėšų trūkumas rajono plėtrai.
2. Didelis kaimo gyvenviečių infrastruktūros
kokybės atotrūkis nuo didesnių miestų.
3. Žemas rajono ir jame teikiamų paslaugų (kartu ir
jų specifikos) žinomumas tiek Lietuvoje, tiek (ypač)
užsienyje.
4. Rajone beveik nėra objektų ir teritorijų, skirtų
aukštesnes ir aukštas pajamas gaunantiems
lankytojams.
5. Turizmo infrastruktūra savivaldybės teritorijoje
išvystyta tik fragmentiškai.
6. Ne visur sukurtos sąlygos ne tik pasinaudoti
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Alytaus rajone.
9. Daug lankytinų vietų ir objektų.
10. Didelis turizmo sektoriaus potencialas.
11. Populiarumas žemas ir vidutines pajamas
gaunančių turistų tarpe.
12. Alytaus rajone aktyviai veikia kaimo
bendruomenės. Savo veiklą jos plėtoja spręsdamos
apimamų teritorijų gyventojų problemas, o jų
veiklą
koordinuoja partnerystės
pagrindais
suformuota Alytaus rajono VVG.
13. Gyventojai palankiai vertina bendruomenių
veiklą bei noriai jungiasi į jas, nes būtent su
bendruomenine veikla sieja lūkesčius pagerinti
gyvenimo aplinkos kokybę.

rekreacinėmis paslaugomis (pvz., baidarių nuoma),
bet ir būtinąja infrastruktūra (pvz., tualetas, geriamas
vanduo).
7. Dėl fragmentiškos, mažai diferencijuotų
paslaugų, netinkamo teritorijų ir objektų pritaikymo
rekreacijai, vietovė nėra labai patraukli naujiems, ypač
užsienio investuotojams.
8. Informacijos sklaidai nepakankamai naudojamos
informacinės technologijos, neefektyvus informacijos
sklaidos tinklas.
9. Augantis (vienas iš didžiausių) nedarbo lygių
Lietuvoje.
10. Alytaus rajone didžioji dalis viekiančių ūkių yra
smulkūs, nespecializuoti, dauguma jų priklauso
pensinio amžiaus ūkininkams. Toks ūkinės veiklos
modelis stabdo jos diversifikavimo ir plėtros procesus
bei gilina ūkių tęstinumo problemą.
11. Rajono ūkininkai bei smulkūs vietos verslininkai
paprastai neturi žinių ir patirties siekti maksimalios
pridėtinės vertės.
12. Rajono gyventojai pasigenda turiningesnio
laisvalaikio organizavimo, nepakankamas moksleivių
ir jaunimo užimtumas, trūksta vaikų žaidimo ir sporto
aikštelių, nėra sutvarkyti parkai ir kitos gyvenviečių
viešosios erdvės, neįrengtos poilsio zonos. Didelė
dalis kaimo bendruomenių savo veiklai vykdyti neturi
tinkamų patalpų.

GALIMYBĖS

GRĖSMĖS

1. Vietos
gyvenviečių
infrastruktūros
atnaujinimas ir plėtra, gyvenamosios aplinkos
gerinimas, kas sudarytų sąlygas motyvacijai likti
kaime ir kelti į jį gyventi, taip teigiamai įtakojant
darbo rinkos struktūrą.
2. Sisteminga
ir
subalansuota
turizmo
infrastruktūros plėtra, kuri sudarytų sąlygas Alytaus
rajono ekonomikos plėtrai, naujų darbo vietų
kūrimui.
3. Europos Sąjungos finansavimo lėšų bei kitų
vietinių
ir
užsienio
privačių
investicijų
pritraukimas, kuris užtikrintų Alytaus rajono
didžiausią plėtros potencialą turinčių sričių plėtrai
ir gyvenimo kokybės gerinimui, taip teigiamai
įtakojant socialinius ir ekonominius rajono
procesus.
4. Nedarbo
lygio
mažinimo
galimybė
(netiesioginė), nes panaudojant išorinį finansavimą

1. Natūralių gamtos išteklių užterštumo didėjimas
kelia grėsmę rajono turistiniam patrauklumui.
2. Tiesioginių užsienio ir materialinių investicijų
kaupimasis tik didesniuose Lietuvos miestuose –
didėjanti ekonominė atskirtis tarp miesto ir kaimo
gyvenviečių kelia grėsmę dar mažesnės tiesioginių
užsienio ir materialinių investicijų dalies į kaimo
vietoves pritraukimui ir gyvenimo ir darbo sąlygų
Alytaus rajone būklės blogėjimui.
3. Dėl kvalifikuotų darbuotojų kėlimosi į miesto tipo
gyvenvietes, mažėja jų dalis darbo jėgos rinkoje –
didėja nekvalifikuotų darbuotojų dalis, šis procesas
apsunkina turizmo sektoriaus Alytaus rajone plėtrą,
naujų darbo vietų kūrimą.
4. Dėl kvalifikuotų darbuotojų trūkumo, aplinkos
kokybės mažėjimo bei patirties trūkumo, kyla grėsmė,
kad vietovės prekių ir paslaugų tiekėjai gali
nesugebėti konkuruoti bendroje (šalies, Europos,
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– gerinant vietovės gyvenamosios aplinkos kokybę
ir populiarinant rajone teikiamas paslaugas ir
gaminamus produktus, didėjanti jų paklausa
paskatins kurti naujas darbo vietas.
5. Rajone esančių kultūros paveldo ir kitų
reikšmingų objektų atnaujinimas ir rekonstrukcija –
galimybė išnaudoti Alytaus rajone esančius
lankytinus objektus, plėtojant turizmo sektorių.
6. Kultūros paveldo ir gamtos objektų pritaikymas
turistinei veiklai – galimybė išnaudoti Alytaus
rajono turistinius išteklius.
7. Rekreacijai tinkamose vietovėse reikalingos
infrastruktūros
ir
palaikančių
sistemų
(stovyklaviečių įrengimas, stovėjimo aikštelių ir
privažiavimo takų įrengimas, apšvietimas, geriamo
vandens tiekimas ir pan.) sukūrimas, gerinantis
gyvenimo kokybę ir didinantis vietos gyvenviečių
patrauklumą Alytaus rajono svečiams.
8. Bendradarbiavimo su užsienio partneriais
(siekiant sudaryti sąlygas ne tik projektų
dalyviams, bet ir platesnėms asmenų grupėms
susipažinti su projektų esme) vystymas, sudarantis
sąlygas pasidalinti geraja patirtimi, vydyti didesnės
apimties projektus bei partnerystės dėka sudaryti
sąlygas vietovių plėtrai.
9. Vietos bendruomenių aktyvumo (remiant
įvairias amatų parodas, tradicinius renginius)
skatinimas ir jų veiklos populiarinimo rėmimas,
taip sudarant sąlygas tautinio paveldo sklaidai,
siekiant pritraukti vietos ir užsienio turistus.
10. Paramos kaimo plėtrai gavimui keliamų
reikalavimų, ES lėšų administravimui ir
partnerystės
organizavimui
reikalingos
kompetencijos ir žinių panaudojimas įgyvendinant
kaimiškų vietovių plėtros projektus.
11. Aktyvinant kaimo gyventojus įgyvendinti
vietos projektus pagal KPP, taip stiptinant verslumą
rajone.
12. Iniciatyvos „iš apačios į viršų“ augimo
skatinimas, kuris gali sąlygoti gyvenimo kokybės
kaime problemų sprendimo efektyvumą, vietos
bendruomenės
plėtros potencialo optimalų
išnaudojimą.

pasaulio) rinkoje.
5. Didėjanti vietos gyventojų migracija skatina
paslaugų ir preklių paklausos mažėjimą, įtakoja darbo
vietų poreikio mažėjimą, nesudaro sąlygų rajono
plėtrai.
6. Gyventojų senėjimas ir jų skaičiaus mažėjimas,
įtakoja darbo rinkos struktūros ribotumą, apsunkina
verslo steigimą ir plėtrą.
7. Vietos paslaugų teikėjų kvalifikacija gali
neužtikrinti pakankamų gabumų diferencijuoti
paslaugas ir verslus taip, kad sumažintų sezoniškumo
poveikį, o tai nulemtų verslų bankrutavimą ir
tolimesnį darbo vietų trūkumą.
8. Vietos bendruomenės aktyvumo mažėjimas, kelia
grėsmė efektyviai rajono plėtrai.
9. Verslui keliami dideli sanitariniai, darbų saugos ir
kitokio pobūdžio reikalavimai, mažina vietos kaimo
gyventojų motyvaciją kurti verslus (nesusijusius su
žemės ūkiu), nors kitos teisinės prielaidos tam yra
palankios, todėl būtinas Alytaus rajono gyventojų
mokymas, nes nepakankamos žinios gali nulemti
neefktyvią rajono ekonomikos plėtrą.
10. Sudėtinga ir nelanksti, į kaimo specifinius
poreikius neatsižvelgianti kaimo gyventojų profesinės
kvalifikacijos tobulinimo tvarka, kuri ateityje gali
komplikuoti kaimo plėtrai labai svarbių naujovių
sklaidą ir tapti neįveikiamu barjeru formuojant
mokymosi visą gyvenimą sistemą, kas keltų grėsmę
sėkmingai vietos plėtrai.
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3.

Alytaus rajono VVG teritorijos plėtros vizija, prioritetai,
priemonės ir veiklos sritys

3.1. Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros vizija
Socialinės ir ekonominės situacijos bei Alytaus rajono kaimiškų vietovių gyventojų poreikių
apibendrinimas ir analizė leido tiksliai įvertinti esamą padėtį Alytaus rajono VVG teritorijoje. Tai
įgalino VVG atstovus suformuluoti tokią Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros viziją, kurioje būtų
numatyta ne tik įsivaizduojama kaimo vietovių ateitis, bet ir įvertintos realios jos įgyvendinimo
galimybės.
Į vizijos kūrimo procesą buvo įtrauktos Alytaus rajono kaimo bendruomenės, remtasi
kvalifikuotų konsultantų pagalba. Atsižvelgiant į VVG valdybos, narių, o taip pat kaimo
bendruomenių atstovų bei konsultantų siūlymus, pastabas ir įžvalgas buvo suderinta visoms
suinteresuotoms pusėms priimtina Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros vizija:
Alytaus rajonas – turtinga gamta, kultūriniu paveldu, tradicijomis, šiuolaikiška verslo ir
ūkio plėtra besididžiuojantis kraštas, kuriame nuoširdūs kaimo gyventojai šiltai priima rajono
svečius. Čia sukurta kokybiška viešoji infrastruktūra, leidžianti užtikrinti ne tik aukštą gyvenimo
kokybę, bet ir sudaranti tinkamas sąlygas efektyviai tolesnei rajono plėtrai:
 rajone gyvena ir dirba laimingi, savimi pasitikintys, nuolat besimokantys, pilietiški,
sveikus vaikus ugdantys žmonės;
 rajone vyrauja saugi, patogi gyventi ir dirbti, skatinanti puoselėti vietos tradicijas,
amatus ir verslą aplinka;
 rajone įsitvirtinusi vietos valdžios, verslininkų ir vietos bendruomenių partnerystė,
skatinanti kaimo bendruomenių aktyvumą ir sutelktumą;
 rajone išplėtota vietinių kelių ir gatvių, vandentiekio ir nuotekų, rekreacinė, socialinė
bei viešųjų paslaugų infrastruktūra.
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3.2. Strateginių plėtros prioritetų nustatymas
Apibendrinti SSGG analizės ir socialinio-ekonominio vertinimo rezultatai bei numatyta
Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros vizija sudaro pagrindą Alytaus VVG teritorijos plėtros
prioritetų nustatymui.
Tam tikslui visų pirma buvo sudarytas platus galimų plėtros sričių sąrašas, kuriame stengtasi
atspindėti visus rajono kaimiškų vietovių plėtrai svarbius aspektus:
1) nedarbo mažinimas;
2) smulkiųjų verslų kaime plėtojimas;
3) kaimo turizmo vystymas;
4) viešosios infrastruktūros ir aplinkos tvarkymas;
5) viešosios infrastruktūros plėtra;
6) buities gerinimas;
7) socialinių paslaugų plėtra;
8) socialinės pagalbos paslaugų kaime plėtra;
9) žalingų įpročių prevencija;
10) švietimo galimybių plėtra;
11) informacijos sklaidos gerinimas;
12) saugumo užtikrinimas;
13) kultūrinių tradicijų kaime išsaugojimas;
14) tradicinių amatų skatinimas;
15) bendruomeniškumo skatinimas;
16) jaunimo emigracijos iš kaimo mažinimas;
17) jaunimo laisvalaikio ir saviraiškos galimybių didinimas;
18) ekonominio aktyvumo skatinimas;
19) aplinkosaugos priemonių taikymas;
20) sporto infrastruktūros plėtra;
21) sąlygų aktyviam laisvalaikiui sudarymas.
Siekiant įvertinti įvardintų plėtros aspektų svarbą Alytaus rajono kaimo vietovių
gyventojams, jie buvo palyginti su bendruomenių, gyventojų ir jaunimo apklausų metu išskirtomis
opiausiomis teritorijos problemomis ir iš jų kylančiais svarbiausiais plėtros prioritetais. Išskirtos
šios daugiausiai dėmesio reikalaujančios ir potencialiai daugiausiai naudos kaimo vietovių plėtrai
galinčios suteikti sritys:
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1. viešoji infrastruktūra;
2. kultūrinė infrastruktūra;
3. sąlygos bendruomenių formavimuisi ir veiklai;
4. jaunimo užimtumas ir motyvacija likti kaime;
5. verslo skatinimas;
6. tradicijų ir amatų puoselėjimas.
Atsižvelgiant į aprašytus svarbiausius plėtros prioritetus ir išskirtas daugiausiai dėmesio
reikalaujančias, bet kartu perspektyviausias sritis, po konsultacijų su VVG ir bendruomenių
atstovais bei Alytaus rajono kaimiškų vietovių gyventojais buvo išskirti 2 strateginiai Alytaus
rajono kaimo vietovių plėtros 2007–2013 m. prioritetai, apimantys ir (arba) darantys įtaką plačiam
probleminių sričių ratui:
1. Išvystytos, patrauklios, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios aplinkos
kūrimas.
2. Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra.
Stengiantis geriausiai įvertinti kaimo gyventojų problemas ir realizuoti jų lūkesčius,
pasirinktų prioritetų įgyvendinimo priemonės ir veiklos sritys, neišeinant iš Lietuvos kaimo plėtros
programos 2007–2013 m. rėmų, buvo derinamos su vietos gyventojų bei juos atstovaujančių
organizacijų numatomomis projektų idėjomis.

3.3. VVG teritorijos plėtros prioritetų, priemonių ir veiklos sričių aprašymas

I PRIORITETAS
„Išvystytos, patrauklios, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas“

Prioritetu siekiama kurti geresnes gyvenimo sąlygas kaime – tvarkyti ir grąžinti gyvenamąją
aplinką, atnaujinti ir pritaikyti įvairioms bendruomenės reikmėms skirtas patalpas, įrengti ir tvarkyti
viešąją infrastruktūrą, skatinti tradicinių ir netradicinių amatų puoselėjimą. Prioritetas skirtas kaimo
žmonių gyvenimo kokybės gerinimui ir tuo pačiu jų motyvacijos gyventi kaime stiprinimui.
Šie siekiai aktualūs kaimo plėtrai, nes pastaruoju metu vis ryškesnės tampa kaimų tuštėjimo
ir nykimo tendencijos. Ypač pabrėžiama jaunų žmonių skaičiaus mažėjimo problema. Tai didele
dalimi lemia vis dar itin ryškūs kaimo ir miesto gyvenimo sąlygų skirtumai.
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Socialinė ir ekonominė Alytaus rajono kaimo vietovių aplinkos analizė atliekant gyventojų
bei bendruomenių apklausas atskleidė, kad opiausios rajono problemos – nesutvarkyta, nepatraukli
viešoji ir komunalinio ūkio infrastruktūra, silpna materialinė bazė kaime. Gyventojai pabrėžė
nepatenkinamą sporto infrastruktūros būklę, išreiškė didelį susirūpinimą socialinių paslaugų ir
kultūrinio paveldo infrastruktūra.
Nesutvarkyta infrastruktūra riboja gyventojų laisvalaikio ir saviraiškos galimybes,
neužtikrina tinkamos gyvenimo kokybės, nėra sudaromos sąlygos tradicijų išsaugojimui.
Todėl Alytaus rajono VVG nusprendė, kad kaimo atnaujinimas yra viena iš svarbiausių
kaimo plėtros politikos priemonių, galinti užtikrinti didesnį pasitenkinimą gyvenimo sąlygomis,
sumažinti išvykimo iš kaimo mastus, sukurti verslui palankią aplinką, paskatinti didesnes
investicijas. Svarbu pabrėžti, kad kaimo atnaujinimo, patrauklios aplinkos kūrimo priemonės
glaudžiai susiję su gyventojų socialinio ir ekonominio aktyvumo plėtote. Parama kaimo
bendruomenių iniciatyvoms, gerinant bendrą gyvenamąją aplinką, sustiprins bendruomenių
organizacijų autoritetą ir pasitikėjimą savo jėgomis, o gražėjantys ir modernėjantys kaimai užtikrins
didesnes galimybes kaimo turizmo ir kitų alternatyvių verslų plėtrai. Žemiau pateikiamas
I prioriteto grafinis vaizdas.
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I PRIORITETAS
„Išvystytos,
patrauklios,
motyvuojančios
gyventi ir dirbti kaime
gyvenamosios aplinkos
kūrimas“

1.1 PRIEMONĖ
„Kaimo atnaujinimas
ir plėtra“

1.1.1. Viešosios
infrastruktūros
sutvarkymas,
sukūrimas

1.1.2. Kaimo vietovei
svarbių statinių statyba,
rekonstravimas,
remontas ir pritaikymas
visuomenės poreikiams

1.1.3. Istorinę,
etnokultūrinę,
architektūrinę ar kitokią
kultūrinę vertę turinčių
nekilnojamųjų kultūros
paveldo objektų bei
vietovių pritaikymas ir
tvarkyba

24 pav. I prioriteto grafinis vaizdas

1.1.4. Tradicinių
amatų puoselėjimas
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1.1 PRIEMONĖ
„Kaimo atnaujinimas ir plėtra“
Priemonė tiesiogiai atitinka Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (toliau - Programa) 3 ir 4 krypčių tikslus. Priemonė įgyvendinama
vadovaujantis Programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir pėltra“ įgyvendinimo „Leader metodu“ taisyklėmis.
Bendrasis priemonės tikslas
Kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėse.
Specialieji priemonės tikslai
1. Padidinti kaimų gyvenamosios aplinkos patrauklumą.
2. Sumažinti gyventojų mažėjimą kaimo vietovėse.
3. Išsaugoti kultūrinį paveldą įkuriant ir plėtojant tradicinių amatų centrus.
Priemonės apibūdinimas
1. Priemonė yra investicinio pobūdžio. Remiami viešieji (ne pelno) projektai.
2. Parama skiriama kaimo vietovėms atnaujinti ir plėtoti, t. y. pastatams atnaujinti, viešajai aplinkai, infrastruktūrai tvarkyti bei kurti. Parama taip pat
skiriama investicijoms, susijusioms su gamtos paveldo išlaikymu, atkūrimu ir atnaujinimu, bei vertingiems gamtos objektams išsaugoti, taip pat
investicijoms, skirtoms kultūros paveldui (kaimų ir kaimo kraštovaizdžio kultūros identitetui) išlaikyti, atkurti ir modernizuoti.
3. Kaimo atnaujinimo ir plėtros priemonė skatina gerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėse, ekonominės veiklos gyvybingumą, turistų pritraukimą. Ši
priemonė svarbi kaimo identitetui išsaugoti ir migracijai mažinti.
Veiklos sritis

Galimos vietos projektų
idėjos

Paramos gavėjai

1.1.1. Viešosios
infrastruktūros
sutvarkymas,
sukūrimas.

1. Viešųjų
erdvių
(sveikatingumo
trasų,
pėsčiųjų ir dviračių takų,
vaikų žaidimo aikštelių,
sporto aikštynų, kitų aikščių
ir pan.) sutvarkymas ir
sukūrimas.

Viešieji
pelno
nesiekiantys
juridiniai
asmenys,
įregistruoti
pagal
LR
asociacijų
įstatymą, LR viešųjų
įstaigų įstatymą,
LR
labdaros ir paramos fondų

Maksimali
paramos suma
projektui

300 000 Lt

Minimali
projekto
vertė

25 000 Lt

Paramos
intensyvumas

90 proc.

Pareiškėjo
nuosavas indėlis
Piniginis įnašas
ir (arba) įnašas
natūra
–
nemokamas
savanoriškas
darbas ir (arba)
nekilnojamas
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2. Kultūrinio kraštovaizdžio
komponentų
(parkų,
paplūdimių
ir
kt.)
išsaugojimas ir atnaujinimas,
privažiavimų sutvarkymas.
3. Drenažo sistemų įrengimas
ir (arba) atnaujinimas.
4. Geriamojo
vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo
sistemų įrengimas ir (arba)
atnaujinimas.
5. Vandens
gerinimo,
geležies šalinimo sistemų
įrengimas
ir
(arba)
atnaujinimas.

įstatymą
(kaimo
bendruomenės,
nevyriausybinės
organizacijos, asociacijos
ir kt. juridiniai asmenys,
įšskyrus
VVG)
arba
savivaldybės.

1.1.2. Kaimo
vietovei svarbių
statinių statyba,
rekonstravimas,
remontas ir
pritaikymas
visuomenės
poreikiams

1. Bendruomenės
namų Viešieji
pelno
kūrimas.
nesiekiantys
juridiniai
asmenys,
įregistruoti
2. Laisvalaikio/dienos centrų
pagal
LR
asociacijų
kūrimas.
įstatymą,
LR
viešųjų
3. Pirčių/sporto
salių
įstaigų įstatymą,
LR
įrengimas.
labdaros ir paramos fondų
4. Buities paslaugų centrų įstatymą
(kaimo
steigimas.
bendruomenės,
nevyriausybinės
organizacijos, asociacijos
ir kt. Juridiniai asmenys,
įšskyrus
VVG)
arba
savivaldybės.

1.1.3. Istorinę,
etnokultūrinę,
architektūrinę ar
kitokią kultūrinę

1. Dvarų, malūnų ir kt. Viešieji
kultūros paveldo objrktų nesiekiantys
pritaikymas
viešiesiems asmenys,
pagal
LR

pelno
juridiniai
įregistruoti
asociacijų

turtas.

300 000 Lt

200 000 Lt

25 000 Lt

25 000 Lt

90 proc.

90 proc.

Piniginis įnašas
ir (arba) įnašas
natūra
–
nemokamas
savanoriškas
darbas ir (arba)
nekilnojamas
turtas.

Piniginis įnašas
ir (arba) įnašas
natūra
–
nemokamas
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vertę turinčių
nekilnojamųjų
kultūros paveldo
objektų bei
vietovių
pritaikymas ir
tvarkyba

1.1.4. Tradicinių
amatų
puoselėjimas.

poreikiams.
įstatymą, LR viešųjų
LR
2. Piliakalnių ir kt. gamtos įstaigų įstatymą,
labdaros ir paramos fondų
objektų aplinkos tvarkymas.
įstatymą
(kaimo
bendruomenės,
nevyriausybinės
organizacijos, asociacijos
ir kt. juridiniai asmenys,
įšskyrus
VVG)
arba
savivaldybės.

savanoriškas
darbas ir (arba)
nekilnojamas
turtas.

Viešieji
pelno
nesiekiantys
juridiniai
asmenys,
įregistruoti
pagal
LR
asociacijų
įstatymą, LR viešųjų
įstaigų įstatymą,
LR
labdaros ir paramos fondų
įstatymą
(kaimo
bendruomenės,
nevyriausybinės
organizacijos, asociacijos
ir kt. juridiniai asmenys,
įšskyrus
VVG)
arba
savivaldybės.

Piniginis įnašas
ir (arba) įnašas
natūra
–
nemokamas
savanoriškas
darbas ir (arba)
nekilnojamas
turtas.

1. Tradicinių amatų centrų
kūrimas ir (arba) plėtra.
2. Amatų mokymo patalpų
įrengimas.
3. Amatų technologinių linijų
sukūrimas, sąlygų amatų
ekspozicijoms sudarymas.
4. Sąlygų
tradiciniams
amatams
pristatyti
ir
prekiauti
amatininkų
gaminiais
sudarymas,
įskaitant tradicinių amatų
prekyviečių įrengimą.
5. Tradicinių amatų centrų
arba tradicinių amatų kiemų,
kiemelių kūrimas.

220 000 Lt

25 000 Lt

90 proc.
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Tinkamos finansuoti išlaidos
Vietos projekto, kuris teikiamas strategijos vykdytojui pagal priemonę, kurią reglamentuoja Programa ir strategija, t.y. šios strategijos I prioriteto
„Išvystytos, patrauklios, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas“ 1.1. priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“
veiklos sritys, tinkamomis pripažįstamos išlaidos, kurios atitinka tinkamų finansuoti išlaidų kategorijas ir kitus išlaidų tinkamumo reikalavimus,
nurodytus Programos 3 krypties 4 priemonės “Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimo (Leader metodu) taisyklėse ir Alytaus rajono vietos
veiklos grupės valdybos patvirtintose specialiosiose taisyklėse pareiškėjams.
Vietos projektų tinkamumo reikalavimai
1. Vietos projektas atitinka Programos ir šios strategijos I prioriteto „Išvystytos, patrauklios, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios
aplinkos kūrimas“ 1.1. priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ tikslus bei numatomas veiklos sritis, taip pat yra suderintas su Alytaus rajono
savivaldybės plėtros strateginiais dokumentais.
2. Visi vietos projektams taikomi tinkamumo reikalavimai, nurodyti Programos 3 krypties 4 priemonės įgyvendinimo priemonės “Kaimo
atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimo (Leader metodu) taisyklėse bei Alytaus rajono vietos veiklos grupės parengtose ir patvirtintose specialiosiose
taisyklėse pareiškėjams.
Vietos projektų paraiškos vertinimo proceso etapai
1) administracinės atitikties vertinimas;
2) tinkamumo skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti vertinimas;
3) pirmumo ir (arba) naudos ir kokybės vertinimas.
Pirmumo ir (arba) naudos ir kokybės vertinimo kriterijai nurodomi Programos 4 krypties 1 priemonės “Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas”
taisyklėse2 ir Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos patvirtintose specialiosiose taisyklėse pareiškėjams.

2

VPS administravimo taisyklės
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II PRIORITETAS
„Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra“

Prioritetu siekiama plėtoti kaimo žmogiškuosius išteklius, didinti socialinį ir ekonominį
vietos potencialą. Pasirinkti šį prioritetą VVG paskatino supratimas, kad investicinės priemonės gali
neduoti pakankamos naudos kaimo plėtrai, jeigu kartu nebus vykdoma gyventojų aktyvinimo,
socialinės bei ekonominės saviraiškos plėtojimo, ugdymo ir bendruomeniškumo stiprinimo veikla.
Prioritetas nukreiptas gerinti gyvenimo kokybę kaime, sukuriant palankias sąlygas,
skatinančias vietos gyventojų socialines ir verslo iniciatyvas, bei kartu plėtojant kaimiškų vietovių
žmogiškuosius išteklius. Pasirinkus šį prioritetą taip pat siekiama stiprinti kaimo gyventojų
pilietiškumą, įtvirtinti savivaldos ir demokratijos principus ir tokiu būdu užtikrinti ilgalaikę kaimo
vietovių plėtrą.
Susitikimų ir diskusijų su bendruomenėmis metu kaip pagrindinės Alytaus rajono kaimo
vietovių problemos buvo išskirta bedarbystė, laisvalaikio užimtumas, o taip pat motyvacijos
integruotis į visuomenę stoka. Tam turi būti skiriamas dėmesys, numatytos atitinkamos priemonės.
Identiškos tendencijos išryškėjo ir atlikus bendruomenių anketinę apklausą. Be to,
papildomai buvo išskirtas poreikis skatinti gyventojų aktyvumą, skatinti verslo ir ūkio plėtrą,
kadangi verslo veikla rajone bendruomenių atstovų buvo įvertinta blogai, gyventojų išsilavinimas ir
aktyvumas – vidutiniškai. Kaip prioritetines investicijų sritis apklaustieji išskyrė priemones jaunimo
užimtumui gerinti, verslui skatinti, kultūros renginiams, bendruomenės šventėms, sportui ir
laisvalaikiui organizuoti.
Atsižvelgiant į apklausų ir aplinkos analizės rezultatus buvo nuspręsta, kad svarbu remti
visai bendruomenei svarbias veiklas, tikintis, jog tai padės telkti vietos gyventojus, aktyvins ir
stiprins kaimo bendruomenių organizacijas bei paskatins platesnės partnerystės radimąsi. Turi būti
skatinamas verslų kaime kūrimas, nes tikimasi, jog tai padės padidinti gyventojų pajamas, ženkliai
prisidės sprendžiant nedarbo problemą. Be to, kaimo gyventojų aktyvinimas, ugdant žmonių
socialinės veiklos įgūdžius, didina ir jų ekonominio aktyvumo galimybės, o ekonominė gerovė
sukuria prielaidas aktyvesnei socialinei pozicijai rastis.
Pasiremdama gyventojų poreikių analizės rezultatais VVG nusprendė išskirtinį dėmesį skirti
jaunimo aktyvinimui ir jo integravimosi į vietos bendruomenę didinimui. Ypač daug problemų
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siejama su jaunimo užimtumo (tiek laisvalaikio, tiek darbo) nepakankamumu. Alytaus rajono kaimo
vietovių jaunimo apklausa atskleidė, jog vos 30 proc. jaunimo yra nusiteikę likti toliau gyventi
rajone. Tačiau net 88 proc. jaunimo rimtai svarstytų galimybę pasilikti rajone, jeigu čia pagerėtų
socialinė ir ekonominė aplinka.
Žemiau pateikiamas II prioriteto grafinis vaizdas.

II PRIORITETAS
„Kaimo tradicijų
puoselėjimas ir plėtra“

2.1 PRIEMONĖ
„Kaimo gyventojų
socialinės, ekonominės
saviraiškos galimybių
didinimas, pilietiškumo
skatinimas“

2.1.1. Kaimo gyventojų
socialinės saviraiškos,
bendrų iniciatyvų rėmimas.

2.1.2. Parama kaimo
gyventojų verslo,
ekonominio aktyvumo
iniciatyvoms.

25 pav. II prioriteto grafinis vaizdas

2.2 PRIEMONĖ
„Jaunimo motyvacijos ir
iniciatyvų skatinimas“

2.2.1. Jaunimo užimtumą
gerinančios, aktyvumą ir
integravimąsi į vietos
bendruomenę didinančios
veiklos rėmimas
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2.1 PRIEMONĖ
„Kaimo gyventojų socialinės, ekonominės saviraiškos galimybių didinimas, pilietiškumo skatinimas“
Priemonė atitinka Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (toliau - Programa) 3 ir 4 krypčių tikslus. Ši priemonė papildo Alytaus rajono
kaimo vietovių plėtros strategijos 2007–2013 metams I prioriteto „Išvystytos, patrauklios, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios
aplinkos kūrimas“ 1.1 priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra”. Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Programos 4 krypties “Leader“ metodu
įgyvendinamos priemonės” 1 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ administravimo taisyklėmis (toliau – VPS administravimo taisyklės)
ir Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos patvirtintomis bendrosiomis ir specialiosiomis taisyklėmis pareiškėjams.
Bendrasis priemonės tikslas
Sudaryti sąlygas kaimo vietovių gyventojų socialinei, ekonominei ir kultūrinei saviraiškai.
Specialieji priemonės tikslai
1. Suaktyvinti kaimo vietovių socialinį bei kultūrinį gyvenimą.
2. Skatinti kaimo gyventojų ekonominį aktyvumą remiant verslo plėtrą.
Priemonės apibūdinimas
1. Pagal priemonę remiami viešieji3 (ne pelno) projektai ir pelno4 siekiantys verslo projektai.
2. Priemonė skirta kaimo gyventojų bendrų iniciatyvų (laisvalaikio, kultūrinių, socialinių) rėmimui, bendruomeniškumo stiprinimo veikloms
įgyvendinti. Taip pat priemone siekiama skatinti kaimo žmonių verslumą, kartu plėtojant kaimo vietovių ekonominę aplinką. Numatoma remti
smulkiuosius kaimo verslus plėtojančius projektus.
3. Priemonės veiklos nukreiptos į gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimą, ji svarbi kaimo identitetui išsaugoti, kaimo ekonomikai įvairinti ir
migracijai iš kaimiškų vietovių mažinti.
Veiklos sritis

Galimos vietos projektų
idėjos

2.1.1. Kaimo

1. Laisvalaikio,

Maksimali
paramos suma
projektui

Paramos gavėjai

kultūros, Viešieji

pelno

100 000 Lt

Minimali
projekto
vertė
25 000 Lt

Paramos
intensyvumas
80 proc.

Pareiškėjo
nuosavas indėlis
Piniginis įnašas ir

3

Viešasis (ne pelno) vietos projektas – tai toks projektas, iš kurio vietos projekto vykdytojas nesiekia gauti pelno, arba gaunamas pelnas investuojamas į projekto veiklos plėtrą,
tęstinumą, o tiesioginiai naudos gavėjai yra kaimo gyventojai (vietos projekto rezultatai prieinami kaimo gyventojams).
4

Pelno vietos projektas – projektas, kurį įgyvendindamas vietos projekto vykdytojas siekia gauti ir (arba) gauna pelno, o tiesioginis vietos projekto naudos gavėjas yra vietos
projekto vykdytojas.
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gyventojų
sporto
veiklos,
kaimo
socialinės
tradicijų,
mėgėjų
meno
saviraiškos, bendrų puoselėjimas.
iniciatyvų
2. Įvairių gyventojų grupių
rėmimas.
(jaunimo,
moterų)
arba
interesų grupių klubų ir
centrų kūrimas bei veikla.
3. Socialinės
paramos,
saugumo iniciatyvos.

2.1.2. Parama
kaimo gyventojų
verslo, ekonominio
aktyvumo
iniciatyvoms.

nesiekiantys
juridiniai
asmenys,
įregistruoti
pagal
LR
asociacijų
įstatymą, LR viešųjų
įstaigų įstatymą,
LR
labdaros ir paramos fondų
įstatymą
(kaimo
bendruomenės,
nevyriausybinės
organizacijos, asociacijos
ir kt. juridiniai asmenys,
įšskyrus
VVG)
arba
savivaldybės.

1.
Smulkaus
verslo Juridiniai arba ne jaunesni
5
kaimo kaip 18 m. fiziniai
(mikroįmonės )
vietovėse kūrimas.
asmenys.
2. Smulkaus verslo kaimo
vietovėse plėtra.

(arba)
įnašas
natūra
–
nemokamas
savanoriškas
darbas, ir (arba)
nekilnojamas
turtas.

Piniginis įnašas.
70 000 Lt

35 000 Lt

70 proc.

Tinkamos finansuoti išlaidos
Tinkamomis finansuoti vietos projektui, teikiamam strategijos vykdytojui pagal priemonę, kurią reglamentuoja strategija, tačiau nereglamentuoja
Programa, pripažįstamos išlaidos, kurios atitinka tinkamų finansuoti išlaidų kategorijas ir kitus išlaidų tinkamumo reikalavimus, nurodytus Programos
4 krypties 1 priemonės VPS administravimo ir Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos patvirtintose specialiose taisyklėse pareiškėjams.
Vietos projektų tinkamumo reikalavimai
1. Vietos projektui teikiamam strategijos vykdytojui pagal priemonę, kurią reglamentuoja strategija, tačiau nereglamentuoja Programa vietos
projektams taikomi tinkamumo reikalavimai yra apibrėžti VPS administravimo taisyklėse ir Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos patvirtintose
specialiose taisyklėse pareiškėjams.
2. Pelno vietos projektui įgyvendinti turi būti parengtas verslo planas.

5

Mikroįmonė – tai maža įmonė, kuri atitinka visas šias sąlygas: įmonėje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų; įmonės metinės pajamos neviršija 7 mln. litų ar įmonės turto balansinė
vertė yra ne didesnė kaip 5 mln. litų.
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„2.1.1. Kaimo gyventojų socialinės saviraiškos, bendrų iniciatyvų rėmimas“ ir „2.1.2. Parama kaimo gyventojų verslo, ekonominio aktyvumo
iniciatyvoms“ veiklos sričių projektų vertinimo etapai
1) administracinės atitikties vertinimas;
2) tinkamumo skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti vertinimas;
3) pirmumo ir (arba) naudos ir kokybės vertinimas.
Pirmumo ir (arba) naudos ir kokybės vertinimo kriterijai nurodomi Programos 4 priemonės 1 krypties VPS administravimo taisyklėse ir Alytaus
rajono vietos veiklos grupės valdybos patvirtintose specialiosiose taisyklėse pareiškėjams.
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2.2 PRIEMONĖ
„Jaunimo motyvacijos ir iniciatyvų skatinimas“
Priemonė atitinka Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (toliau - Programa) 3 ir 4 krypčių tikslus. Ši priemonė papildo Alytaus rajono
kaimo vietovių plėtros strategijos 2007–2013 metams I prioriteto „Išvystytos, patrauklios, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios
aplinkos kūrimas“ 1.1 priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra”. Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Programos 4 krypties “Leader“ metodu
įgyvendinamos priemonės” 1 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ administravimo taisyklėmis (toliau – VPS administravimo taisyklės)
ir Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos patvirtintomis bendrosiomis ir specialiosiomis taisyklėmis pareiškėjams.
Bendrasis priemonės tikslas
Skatinti kaimo jaunimo aktyvumą bei jo integraciją į bendruomenių gyvenimą, sukuriant įvairiapusę jaunimo saviraišką užtikrinančias sąlygas.
Specialieji priemonės tikslai
1. Skatinti kaimo jaunimo iniciatyvas.
2. Sudaryti sąlygas turiningam jaunimo užimtumui.
3. Skatinti kaimo jaunimo socialinį, pažintinį aktyvumą.
4. Didinti jaunimo motyvaciją ir iniciatyvas likti kaime.
Priemonės apibūdinimas
1. Pagal priemonę remiami viešieji (ne pelno) projektai.
2. Priemonė skirta kaimo jaunimo aktyvinimui, jo integracijos į bendruomenės socialinį gyvenimą skatinimui. Remiamos jaunimo laisvalaikio,
kultūrinės, pažintinės iniciatyvos, sukuriant naujas tradicines ir netradicines užimtumo galimybes. Siekiama, kad jauni žmonės aktyviai įsijungtų į
veiklą įvairindami ir turtindami savo gyvenimą bei laisvalaikį, įgytų didesnę socialinę patirtį, pasijustų lygiaverčiais bendruomenės gyvenimo
dalyviais.
3. Siekiama paskatinti bendruomenes ir kitas kaimo organizacijas prisidėti gerinant jaunimo užimtumo, aktyvios saviraiškos galimybes, užtikrinant jų
švietimo ir ugdymo priemonių įvairovę.
4. Priemonė svarbi jaunimo socialiai nepageidaujamo elgesio plitimo prevencijai. Be to, užtikrinus turiningos ir įdomios jaunimui veiklos sąlygas,
galima tikėtis, kad jauni žmonės dažniau nuspręs pasilikti gyventi kaime.
Veiklos sritis

Galimos vietos projektų
idėjos

Paramos gavėjai

Maksimali
paramos suma
projektui

Minimali
projekto
vertė

Paramos
intensyvumas

Pareiškėjo
nuosavas indėlis
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1. Jaunimui
patrauklių
laisvalaikio, kultūros veiklų
organizavimas.
2. Modernių,
netradicinių
užimtumo
galimybių
2.2.1. Jaunimo
sudarymas.
užimtumą
3. Sporto
veiklos
gerinančios,
aktyvinimas.
aktyvumą ir
4. Įvairių
laisvalaikio
integravimąsi į
užimtumo
klubų
(pvz.,
vietos
šachmatų,
krepšinio,
autobendruomenę
didinančios veiklos moto, šokių ir kitų) kūrimas.
5. Pažintinių,
švietėjiškų
rėmimas.
iniciatyvų rėmimas.
6. Su išvardintomis veiklomis
susijusios infrastruktūros ir
materialinės bazės kūrimas ir
tvarkymas.

Viešieji
pelno
nesiekiantys
juridiniai
asmenys,
įregistruoti
pagal
LR
asociacijų
įstatymą, LR viešųjų
įstaigų įstatymą,
LR
labdaros ir paramos fondų
įstatymą
(kaimo
bendruomenės,
nevyriausybinės
organizacijos, asociacijos
ir kt. juridiniai asmenys,
įšskyrus
VVG)
arba
savivaldybės.

Piniginis įnašas
ir (arba) įnašas
natūra
–
nemokamas
savanoriškas
darbas ir (arba)
nekilnojamuojas
turtas
50 000 Lt

25 000 Lt

80 proc.

Tinkamos finansuoti išlaidos
Tinkamomis finansuoti vietos projektui, teikiamam strategijos vykdytojui pagal priemonę, kurią reglamentuoja strategija, tačiau nereglamentuoja
Programa, pripažįstamos išlaidos, kurios atitinka tinkamų finansuoti išlaidų kategorijas ir kitus išlaidų tinkamumo reikalavimus, nurodytus Programos
4 krypties VPS administravimo ir Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos patvirtintose specialiose taisyklėse pareiškėjams.
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Vietos projektų tinkamumo reikalavimai
Vietos projektui teikiamam strategijos vykdytojui pagal priemonę, kurią reglamentuoja strategija, tačiau nereglamentuoja Programa, vietos
projektams taikomi tinkamumo reikalavimai yra apibrėžti Programos 4 krypties VPS administravimo taisyklėse ir Alytaus rajono vietos veiklos
grupės valdybos patvirtintose specialiosiose taisyklėse pareiškėjams.

„2.2.1. Jaunimo užimtumą gerinančios, aktyvumą ir integravimąsi į vietos bendruomenę didinančios veiklos rėmimas” veiklos srities projektų
vertinimo etapai
1) administracinės atitikties vertinimas;
2) tinkamumo skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti vertinimas;
3) pirmumo ir (arba) naudos ir kokybės vertinimas.
Pirmumo ir (arba) naudos ir kokybės vertinimo kriterijai nurodomi Programos 4 krypties VPS administravimo taisyklėse ir Alytaus rajono vietos
veiklos grupės valdybos patvirtintose specialiosiose taisyklėse pareiškėjams.
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1.4.

Strategijos įgyvendinimo rodikliai
Alytaus VVG valdyba su konsultantų pagalba suplanavo konkrečius strategijos įgyvendinimo

rodiklius priemonių ir veiklos sričių lygiu. Šių rodiklių pagrindu buvo sudarytas bendras strategijos
įgyvendinimo rodiklių sąrašas. Valdyba sąmoningai neapriboja vietos projektų pareiškėjų
konkrečiais veiklos sričių rodikliais – taip siekiama gauti kuo įvairesnių, novatoriškų vietos
projektų.
22 lentelė. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo rodikliai.

Eil. Nr.
1.
1.1.
1.2.

1.3.
2.
2.1.
2.2.

2.3.
3.
3.1.
3.2.

3.3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Rodiklis

Matavimo vnt.

Kiekis

Parengta ir įgyvendinta vietos projektų
Vietos projektai pagal 1.1 priemonę „Kaimo
atnaujinimas ir plėtra“
Vietos projektai pagal 2.1 priemonę „Kaimo
gyventojų socialinės, ekonominės saviraiškos
galimybių didinimas, pilietiškumo skatinimas“
Vietos projektai pagal 2.2 priemonę „Jaunimo
motyvacijos ir iniciatyvų skatinimas“
Paramos gavėjų skaičius
Paramos gavėjai pagal 1.1 priemonę „Kaimo
atnaujinimas ir plėtra“
Paramos gavėjai pagal 2.1 priemonę „Kaimo
gyventojų socialinės, ekonominės saviraiškos
galimybių didinimas, pilietiškumo skatinimas“
Paramos gavėjai pagal 2.2 priemonę „Jaunimo
motyvacijos ir iniciatyvų skatinimas“
Paramos suma vietos projektams
Paramos suma vietos projektams pagal 1.1 priemonę
„Kaimo atnaujinimas ir plėtra“
Paramos suma vietos projektams pagal 2.1 priemonę
„Kaimo gyventojų socialinės, ekonominės saviraiškos
galimybių didinimas, pilietiškumo skatinimas“
Paramos suma vietos projektams pagal 2.2 priemonę
„Jaunimo motyvacijos ir iniciatyvų skatinimas“
Kaimų (kaimo vietovių), kuriose vykdomi
projektai, skaičius
Atnaujinta ir įrengta visuomeninės paskirties
patalpų ir pastatų
Atnaujinta ir įrengta visuomeninės paskirties
erdvių
Įkurta tradicinių amatų centrų arba tradicinių
amatų kiemų, kiemelių
Atnaujinta ir išsaugota kaimo paveldo objektų
Atnaujinta ir išsaugota kaimo kraštovaizdžio
komponentų
Įkurta ir/arba išplėsta verslo subjektų
Kaimo gyventojai, kurie naudosis projektų
rezultatais

Vnt.

60

Vnt.

40

Vnt.

12

Vnt.

8

Vnt.

60

Vnt.

40

Vnt.

12

Vnt.

8

Lt

8.144.500

Lt

7.040.612,23

Lt

703.888,04

Lt

399.999,73

Vnt.

40

Vnt.

24

Vnt.

14

Vnt.

3

Vnt.

1

Vnt.

4

Vnt.

4

Skaičius

20.000
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3.5. VVG teritorijoje registruotų kaimo bendruomenių pritarimo strategijai
aprašymas
Šia strategija siekiama derinant skirtingus strategijos dalyvių interesus, suvienyti juos
bendram siekiui – naudos kaimo gyventojams gavimui bei visapusiškos ir subalansuotos kaimo
plėtros skatinimui. Siekiant užtikrinti skirtingų interesų narių bendradarbiavimą, jie buvo įtraukti į
sprendimų dėl strategijos rengimo ir struktūros priėmimo procesus. Be to, o skatinant potencialių
vietos projektų vykdytojų susidomėjimą rengiama strategija, buvo teikiama informacija apie vietos
projektų įgyvendinimo specifiką ir reikalavimus, galimas finansavimo kryptis ir sritis.
Strategijos rengime dalyvavo Alytaus rajono VVG teritorijoje registruotos kaimo
bendruomenės (žr. 12 ir 13 priedus). Į šį procesą jos buvo įtrauktos šiomis priemonėmis:
1. Kaimo bendruomenių apklausa.
2. Interviu-diskusijos.
3. Informaciniai renginiai.
4. Informacijos teikimas / konsultavimas.
5. Preliminarios Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams
aptarimas.
6. Pritarimas Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijai 2010–2013 metams.
Taigi, rengiamos strategijos struktūra, tikslas ir esmė Alytaus rajono VVG teritorijos kaimo
bendruomenėms buvo žinomi nuo pat strategijos rengimo pradžios, be to, pagal jų pateiktus
pasiūlymus buvo atlikti tarpiniai strategijos koregavimai. Dėl šių priežasčių neiškilo kritinių
klausimų ir nepasitenkinimo siekiant pritarimo parengtai Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros
strategijai 2010–2013 metams.Strategijos aptarimas vyko kiekvienoje seniūnijoje 2009 m.
gruodžio 21–23 dienomis. Šių susitikimų metu registruotos Alytaus rajono VVG teritorijos kaimo
bendruomenės pateikė savo sprendimus dėl pritarimo Strategijai. Alytaus rajono kaimo vietovių
plėtros strategijai 2010–2013 metams pritarė 32 Alytaus rajono VVG teritorijoje registruotų kaimo
bendruomenių

(arba

74,42 proc.).

Pritarimą

strategijai

patvirtina

balsavimo

protokolai

(žr. 13 priedą). 2009 m. gruodžio 29 d. vyko Strategijos pristatymo konferencija, kurios metu
Alytaus rajono VVG teritorijos gyventojams, įvairių organizacijų, įstaigų ir įmonių atstovams ir
kitiems visuomenės nariams buvo pristatyta parengta Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros
strategija 2010–2013 metams, numatyti svarbiausi uždaviniai ir iškelti tikslai, aptarti artimiausi
darbai.
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4.

Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–
2013 metams įgyvendinimo planas
Įgyvendinimo plano tikslas – pateikti informaciją apie parengtos Alytaus rajono kaimo

vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams įgyvendinimo etapus, jų seką ir trukmę, numatant
šiam procesui užtikrinti reikalingas procedūras, taip pat numatant reikalingas lėšas ir jų paskirstymą
pagal priemones bei aprašant įgyvendinamos strategijos priežiūros ir vertinimo sistemą.
Įgyvendindama Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategiją 2010–2013 metams,
Alytaus rajono VVG vadovausis Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal KPP krypties
„LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“,
administravimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), kuriose pateiktos strategijų įgyvendinimo,
administravimo bei vietos projektų atrankos, įgyvendinimo, administravimo, priežiūros ir vertinimo
organizavimo nuostatos.

4.1. Įgyvendinimo etapai ir jų pagrindimas
Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams įgyvendinama keturiais
etapais. Kuo geriau atskleidus šių etapų procedūras ir siekiamus rezultatus norima padidinti
Strategijos įgyvendinimo efektyvumą ir supaprastinti šio proceso struktūrą. Toliau trumpai bus
aprašomas kiekvienas iš numatytų Strategijos etapų.

4.1.1. I etapas. Pasirengimas
Pagrindiniai Strategijos įgyvendinimo principai apibrėžiami šioje Strategijoje ir Taisyklėse.
Siekiant, kad Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams būtų
įgyvendinama sklandžiai, o tam skiriamos lėšos įsisavinamos efektyviai, vietos projektų paraiškų
vertinimas, atranka ir lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimas taip pat turi vykti sklandžiai ir
trukti kuo trumpiau. Šiuo tikslu parengtas Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–
2013 metams įgyvendinimo planas, kurio viena iš sudėtinių dalių – strategijos įgyvendinimo etapų
išskyrimas.
Pasirengimo etape siekiami rezultatai:
1. Viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas.
2. Strategijos viešinimas.
3. Kvietimų teikti vietos projektų paraiškas tvarkaraščio sudarymas.
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4. Kvietimų teikti vietos projektų paraiškas dokumentacijos parengimas.
5. Strategijos administravimo grupės sudarymas.
6. Vietos projektų paraiškų vertintojų atrinkimas.
7. Vietos projektų paraiškų registravimo, vertinimo, vertinimo ataskaitų rengimo ir teikimo
Alytaus rajono VVG valdybai tvarkos aprašo parengimas ir suderinimas su NMA.
Vietos projektų paraiškų registravimo, vertinimo, vertinimo ataskaitų rengimo ir teikimo
Alytaus rajono VVG valdybai tvarka rengiama pagal Taisyklių reikalavimus.
Alytaus rajono VVG prieš skelbdama kvietimus vietos projektų paraiškų teikimui taip pat
imsis informavimo ir viešinimo priemonių, taip siekdama skatinti potencialius vietos projektų
vykdytojus (Alytaus rajono VVG teritorijoje veikiančios organizacijos, vietos gyventojai) dalyvauti
strategijos įgyvendinime. Šiuo tikslu Alytaus rajono VVG numato:
1. Organizuoti informacinius renginius.
2. Parengti Specialiąsias ir Bendrąsias taisykles, kvietimo grafiką ir pavyzdinę paraiškos
formą.
3. Teikti informaciją telefonu ir susitikimų metu, analizuojant galimas projektų idėjas (koki
taikomi reikalavimai, reikalingi dokumentai, finansavimo dydis ir intensyvumas, projekto trukmė,
kita reikalinga informacija).
4. Alytaus rajono savivaldybės administracijos interneto puslapyje (www.arsa.lt) ir
sukurtame Alytaus rajono VVG interneto puslapyje talpinama visa su strategijos įgyvendinimu
susijusi informacija, aktuali galimiems vietos projektų pareiškėjams.
Žemiau pateiktas paveikslas detaliau iliustruoja Alytaus rajono VVG projektų valdymo
procesą įgyvendinant Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategiją 2010–2013 metams.
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I ETAPAS.

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacijos ir kvietimų teikti vietos
projektų paraiškas tvarkaraščio parengimas ir suderinamas su NMA
Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas skelbimas
Skelbiamas kvietimas (bent viename Alytaus rajono VVG teritorijoje platinamų
laikraščių bei NMA ir Alytaus rajono savivaldybės interneto tinklalapiuose
www.nma.lt ir www.arsa.lt) platinamos paraiškų formos ir jų pildymo instrukcijos

II ETAPAS.

Paraiškų priėmimas ir registravimas
Paraiškos priimamos iki kvietime teikti vietos projektų paraiškas nurodytos paskutinės
vietos projektų paraiškų pateikimo darbo dienos pabaigos
Atliekamas paraiškų administracinis, tinkamumo skirti lėšas ir projekto pirmumo / naudos
ir kokybės vertinimas, taip pat galimos ir patikros vietoje).
Vietos projektų vertinimo ataskaitų parengimas
(vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė ir atskirų vietos projektų paraiškų
vertinimo ataskaitos, su registracijos numeriais)

Aytaus rajono VVG valdyba priima sprendimą dėl lėšų vietos
projektui įgyvendinti skyrimo
Grąžinti
pakartotinai
vertinti

Neskirti
paramos lėšų

Atmestos paraiškos
Išsiunčiamas informacinis
raštas su paaiškinimais

Skirti paramos
lėšas

Atidėti
sprendimo
priėmimą

VVG valdybos patvirtintos paraiškos
Paraiškų teikimas NMA patvirtinimui
NMA patvirtintos paraiškos
Pasirašoma suderinta trišalė paramos sutartis

Patikra projekto
įgyvendinimo vietoje

III ETAPAS.

Įgyvendinamas vietos projektas
Sumokamas avansas / pateikiami tarpiniai
mokėjimo prašymai. Rengiamos tarpinės projekto
įgyvendinimo ataskaitos

Ataskaita
nepatvirtinta.
Nusprendžiama,
kokios sankcijos
taikomos

Tarpinių ataskaitų patikrinimas Ataskaitos
patvirtinamos, atliekami išmokėjimai
Galutinio mokėjimo prašymo ir projekto
įgyvendinimo ataskaitos teikimas
Galutinės projekto ataskaitos patikrinimas ir
įvertinimas

Informacijos apie
patvirtintus vietos
projektus ir jų
įgyvendinimą
viešinimas

Galutinės ataskaitos patvirtinimas
IV ETAPAS.

Projektas įgyvendintas
(užbaigtos veiklos, pasiekti rezultatai, atliktas įvertinimas)

26 pav. Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategiją 2010–2013 metams įgyvendinančių projektų valdymo procesas.
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4.1.2. II etapas. Vietos projektų paraiškų rinkimas, jų vertinimas ir tvarkymas
Kvietimą teikti vietos projektų paraiškas skelbs Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros
strategijos 2010–2013 metams vykdytojas – Alytaus rajono VVG, kuri taip pat sudaro kvietimų
teikti vietos projektų paraiškas pagal Strategijoje numatytas priemones tvarkaraštį. Prieš skelbiant
pirmąjį kvietimą teikti vietos projektų paraiškas pagal konkrečią strategijos priemonę, Alytaus
rajono VVG parengia kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentaciją ir suderina ją su
NMA ne vėliau, nei iki vietos projektų paraiškų pateikimo likus 40 darbo dienų. Tuo atveju, kai
skelbiami paskesni kvietimai teikti vietos projektų paraiškas ir kvietimo teikti vietos projektų
paraiškas dokumentacijoje atliekami pakeitimai, Alytaus rajono VVG prieš skelbdama paskesnius
kvietimus šiuos keitimus suderina su NMA. Numatoma, kad įgyvendinant Alytaus rajono kaimo
vietovių plėtros strategiją 2010–2013 metams, vietos projektų paraiškos bus renkamos keturiais
etapais, iš kurių ketvirtasis numatomas kaip papildomas, jeigu po pirmų trijų paraiškų rinkimo etapų
bus likę nepaskirstytų lėšų. Planuojama, kad paraiškos bus renkamos 2010 – 2013 metais:


I etapas. 2010 m. II pusmetis.



II etapas. 2011 m. II pusmetis.



III etapas 2012 m. II pusmetis.



IV etapas (papildomas). 2013 m. I pusmetis.

Kvietimai teikti vietos projektų paraiškas rengiami vadovaujantis Taisyklėmis.
Alytaus rajono VVG sieks užtikrinti, kad informacija apie kvietimus teikti vietos projektų
paraiškas bei susijusią dokumentacija būtų vieša ir prieinama visiems galimiems pareiškėjams ir
kitiems visuomenės nariams.
Alytaus rajono VVG, siekdama užtikrinti efektyvų Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros
strategijos 2010–2013 metams įgyvendinimą, sudarys darbo grupę, kuri bus atsakinga už vietos
projektų pareiškėjų konsultavimą. Atsižvelgiant į tai, kad dalis kaimo bendruomenių nėra
įgyvendinusios stambesnių projektų ir neturi gilių KPP priemonių finansavimo reikalivimų ir
specifikos žinių Alytaus rajono VVG planuoja paskirti asmenis, kurie teiktų informaciją galimiems
vietos projektų pareiškėjams, paraiškų pildymo, projektų tinkamumo finansuoti ir kitais susijusiais
klausimais. Projektų teikėjus paraiškų pildymo klausimais konsultuos Alytaus VVG nariai ir VVG
būstinės darbuotojai. Konkursui pateiktos vietos projektų paraiškos bus renkamos ir registruojamos
Alyatus rajono VVG biure, kurio adresas bus nurodytas kvietimo teikti vietos projektų paraiškas
skelbime. Paraiškų pildymo reikalavimai bei vietos projektų tinkamumo sąlygos apibrėžti Alytaus
rajono VVG parengtose ir NMA patvirtintose specialiosiose taisyklėse (arba Specialiosiose
taisyklėse) pareiškėjams, kurios atitinka Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategiją 2010 –
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2013 metams bei Taisykles. Alytaus rajono VVG specialiosios taisyklės pareiškėjams rengiamos
atskirai pagal kiekvieną strategijos priemonę.
Projektų paraiškų priėmimas, vertinimas ir tvarkymas. Vietos projektų paraiškos
priimamos iki kvietime teikti vietos projektų paraiškas nurodytos paskutinės vietos projektų
paraiškų pateikimo darbo dienos pabaigos, kvietimo teikti vietos projektų paraiškas skelbime
nurodytu adresu.
Iki pirmojo kvietimo paskelbimo, Alytaus rajono VVG parengia ir su NMA suderina vietos
projektų paraiškų registravimo, vertinimo, vertinimo ataskaitų rengimo ir teikimo Alytaus rajono
VVG valdybai tvarkos aprašą, kuriame taip pat detalizuojamas vietos projektų paraiškų vertinimo
procesas. Vietos projektų paraiškas vertina Alytaus rajono VVG paskirti vietos projektų paraiškų
vertintojai, vadovaudamiesi parengtomis ir su NMA suderintomis bendrųjų ir specialiųjų taisyklių
pareiškėjams nuostatomis. Įvertinę vietos projektų paraiškas, vietos projektų paraiškų vertintojai
parengia vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitas ir teikia jas Alytaus rajono VVG valdybai.
Pateiktos vietos projektų paraiškos vertinamos pagal Specialiosiose taisyklėse pareiškėjams
nustatytus reikalavimus, kurie vietos projektų paraiškų vertinimo metu nekeičiami. Išskiriami trys
pagrindiniai vietos projekto paraiškos vertinimo etapai:
1. Administracinės atitikties vertinimas. Šiame etape nustatoma ar vietos projekto paraiška
tinkamai užpildyta, ar su paraiška pateikti visi specialiosiose taisyklėse pareiškėjams nurodyti
dokumentai bei informacija. Vietos projekto paraiškos vertintojas, nustatęs, kad paraiška atitinka
visus administracinės atitikties reikalavimus, ją teikia sekančiam vertinimo etapui.
2. Tinkamumo skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti vertinimas. Šiam etapui teikiamos
vietos projektų paraiškos, kurios atitinka administracinės atitikties reikalavimus. Tinkamumo skirti
lėšas vietos projektui įgyvendinti vertinimui atlikti paskiriami arba pasamdomi du vietos projekto
paraiškos vertintojai. Vietos projektų paraiškų vertinimo metu Alytaus rajono VVG gali atlikti
vietos projekto patikrą vietoje. Šiame etape vertinama, ar vietos projekto paraiška yra tinkama
finansuoti pagal strategiją, nustatoma vietos projekto atitiktis specialiosiose taisyklėse pareiškėjams
numatytiems tinkamumo reikalavimams pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei paraiška teikiama su
partneriu (-iais), vietos projektui ir išlaidoms. Vietos projekto paraiškos vertintojas, nustatęs, kad
paraiška atitinka visus tinkamumo skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti atitikties reikalavimus, ją
teikia sekančiam vertinimo etapui.
3. „Pirmumo ir (arba) vietos projektų naudos ir kokybės vertinimas. Šiems etapams
teikiamos projektų paraiškos, kurios atitiko administracinės atitikties tinkamumo skirti lėšas vietos
projektui įgyvendinti vertinimo etapų reikalavimus. Pirmumo ir (arba) naudos ir kokybės vertinimo
atlikimo eiga bei vertinimo kriterijai yra nurodomi Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų
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programos priemonių

3 ir 4 krypties strategijų administravimui taikomosiose taisyklėse

bei

Alytaus rajono VVG valdybos patvirtintose specialiosiose taisyklėse pareiškėjams”.
Vietos projektų naudą ir kokybę vertina ne mažiau kaip du vietos projektų paraiškų
vertintojai. Vietos projektų naudos ir kokybės vertinimo etape įvertinama, kurie iš tinkamų
finansuoti vietos projektų yra naudingiausi, kuriuose atsispindi efektyviausias lėšų panaudojimas ir
kurių vietos projektų įgyvendinimas yra geriausiai suplanuotas. Vietos projektų nauda ir kokybė
vertinama balais. Vertinimo kriterijus kartu su jiems priskiriamais didžiausiais vertinimo balais
pagal kiekvieną kvietimą teikti vietos projektų paraiškas nustato Alytaus rajono VVG ir skelbia
Specialiosiose taisyklėse.
Informaciją apie vertinimo etapuose vietos projektams suteiktus balus Alytaus rajono
VVG pateikia NMA, taip pat viešina savo veiklos teritorijoje, nurodydama pareiškėjo pavadinimą,
jei pareiškėjas juridinis asmuo, arba vardą ir pavardę, jei pareiškėjas fizinis asmuo, taip pat vietos
projekto pavadinimą, paraiškos kodą ir prašomą lėšų sumą, bendrą vietos projektų paraiškų ir
paraiškų, atitikusių tinkamumo skirti lėšas vertinimo reikalavimus, skaičių.
Sprendimas dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo. Vietos projektų paraiškų
vertintojai, įvertinę vietos projektų paraiškas, užpildo vertinimo suvestines ir kitus Alytaus rajono
VVG patvirtintus vietos projektų paraiškų vertinimo dokumentus, parengia vietos projektų paraiškų
vertinimo ataskaitas ir teikia jas Alytaus rajono VVG valdybai. Vietos projektų paraiškų vertinimo
ataskaita, susidedanti iš vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinės ir atskirų vietos
projektų paraiškų vertinimo ataskaitų, rengiama ir tvirtinama derinant su NMA. Alytaus rajono
VVG valdyba sprendimus dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo priima vietos projektų
atrankos posėdžiuose, į kuriuos kviečia NMA atstovą (-us), turinčius veto teisę. Vietos projektų
atrankos posėdyje vietos projektų paraiškų vertintojai pateikia svarstomų vietos projektų paraiškų
vertinimo ataskaitas ir išvadas bei atsako į Alytaus rajono VVG valdybos narių ir / ar NMA atstovo
(-ų) pateiktus klausimus. Vadovaudamasi vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitomis Alytaus
rajono VVG valdyba priima vieną iš šių sprendimų:
1. Skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti.
2. Neskirti lėšų vietos projektui įgyvendinti – šio sprendimo motyvai nurodomi vietos
projektų atrankos posėdžio protokole.
3. Grąžinti vietos projektą pakartotinai vertinti. Tokiu atveju Alytaus rajono VVG valdyba
grąžina vietos projekto paraišką vietos projektų paraiškų vertintojams ir nurodo pakartotinio
vertinimo terminus ir motyvus. Vietos projektų paraiškų vertintojai privalo iš naujo įvertinti vietos
projekto paraišką, atsižvelgiant į pateiktas pastabas, ir per nurodytą laiką pateikti Alytaus
rajono VVG valdybai naują vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitą. Kitų vietos projektų
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paraiškų svarstymas atidedamas tol, kol bus gautos pakartotinio vertinimo išvados, išskyrus tuos
atvejus, kai pagal visas pateiktas vietos projektų paraiškas prašoma lėšų suma neviršija bendros
kvietimui teikti vietos projektų paraiškas pagal konkrečią priemonę skirtos lėšų sumos.
4. Atidėti sprendimo dėl lėšų vietos projektui įgyvendinti skyrimo priėmimą iki kito vietos
projektų atrankos posėdžio ir posėdžio protokole nurodyti sprendimo motyvus. Kitų vietos projektų
paraiškų svarstymas taip pat atidedamas iki kito vietos projektų atrankos posėdžio, išskyrus tuos
atvejus, kai pagal visas pateiktas vietos projektų paraiškas prašoma lėšų suma neviršija bendros
kvietimui teikti vietos projektų paraiškas pagal konkrečią priemonę skirtos lėšų sumos.
Alytaus rajono VVG valdybos sprendimai išdėstomi vietos projektų atrankos posėdžio
protokole. Prie vietos projektų atrankos posėdžio protokolo gali būti pridedami priedai, pavyzdžiui,
posėdyje nagrinėti dokumentai. Vietos projektų atrankos posėdžio protokolą privalo pasirašyti visi
posėdyje dalyvavę asmenys.
VVG sprendimą dėl lėšų vietos projektui įgyvendinti skyrimo pateikia tvirtinti NMA ir
sprendimas skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti įsigalioja jį patvirtinus NMA.
VVG apie įsigaliojusį – NMA patvirtintą – sprendimą skirti lėšas vietos projektui
įgyvendinti informuoja pareiškėją. Be to, Alytaus rajono VVG savo veiklos teritorijoje viešina
informaciją apie įsigaliojusius sprendimus skirti lėšas vietos projektams įgyvendinti, nurodydama
Taisyklėse apibrėžtą informaciją.
Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu peržiūrima jos įgyvendinimo eiga ir, esant būtinybei,
atliekamas koregavimas. Be to, numatoma galimybė pirmojo, antrojo ir trečiojo kvietimų teikti
vietos projektų paraiškas etapais pateiktiems, bet paramos negavusiems vietos projektams, teikti
patobulintas paraiškas paskelbus papildomą kvietimą.
Detaliai projektų atrankos ir vertinimo procedūros bus aprašytos Specialiosiose taisyklėse
vietos projektų pareiškėjams.

4.1.3. III etapas. Projektų įgyvendinimas
Vietos projektų vykdymo sutarčių sudarymas. Įsigaliojus sprendimui skirti lėšas vietos
projektui įgyvendinti – NMA, NMA direktoriaus įsakymu, patvirtinus Alytaus rajono VVG
sprendimus skirti lėšas vietos projektams įgyvendinti, pasirašomos trišalės vietos projektų vykdymo
sutartys.
Vietos projekto vykdymo sutartis pasirašoma Taisyklėse reglamentuojama tvarka. Šiose
Taisyklėse taip pat išdėstyti reikalavimai vietos projekto vykdymo sutarties turiniui.
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Vietos projekto vykdymo sutartis įsigalioja tą dieną, kai ją pasirašo NMA. Pareiškėjas prieš
vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymą privalo atsidaryti banke atskirą sąskaitą vietos
projekto įgyvendinimo lėšoms. Pareiškėjas, pasirašęs vietos projekto vykdymo sutartį, tampa vietos
projekto vykdytoju.
Informaciją apie pasirašytas vietos projektų vykdymo sutartis Alytaus rajono VVG viešina
savo veiklos teritorijoje, kaip numatoma Taisyklėse.
Lėšų vietos projektams įgyvendinti išmokėjimo tvarka. Vietos projekto vykdytojas po
kiekvieno vietos projekto įgyvendinimo etapo, kaip numatyta vietos projekto vykdymo sutartyje,
pateikia mokėjimo prašymą (mokėjimo prašymo forma ir informacija apie pridedamus dokumentus
tvirtinama NMA direktoriaus įsakymu ir skelbiama NMA interneto svetainėje www.nma.lt).
Vietos projektų vykdytojų mokėjimo prašymų administracinę atitiktį vertina Alytaus rajono
VVG (pagal Alytaus rajono VVG parengtas ir su NMA suderintas Vietos projektų vykdytojų
mokėjimo prašymų administracinės atitikties vertinimo vidaus taisykles), vietos projektų išlaidų
tinkamumą finansuoti tikrina, vertina ir tvirtina NMA.
Įvertinus mokėjimo prašymą, priimamas sprendimas:
1. Išmokėti visą prašomą paramos lėšų vietos projektui įgyvendinti sumą ir PVM sumą,
kuri pagal Taisykles apmokama iš šiam tikslui skirtų ŽŪM bendrųjų asignavimų.
2. Išmokėti dalį prašomų lėšų vietos projektui įgyvendinti sumos ir PVM sumos, kuri pagal
Taisykles apmokama iš šiam tikslui skirtų ŽŪM bendrųjų asignavimų.
3. Atmesti mokėjimo prašymą.
Vietos projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti taikomas vienas iš trijų išlaidų
apmokėjimo būdų:
1. Išlaidų kompensavimo su avansu mokėjimo būdas, kuris gali būti taikomas tik viešųjų
juridinių asmenų teikiamiems vietos projektams.
2. Išlaidų kompensavimo (be avanso) mokėjimo būdas, kuris gali būti taikomas privačių
juridinių ir fizinių asmenų vietos projektams finansuoti.
3. Sąskaitų apmokėjimo būdas, kuris gali būti taikomas viešųjų ir privačių juridinių
asmenų, kurie yra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymą, įgyvendinamiems vietos projektams, kuriems vietos projekto vykdytojas sudaro darbų,
paslaugų teikimo arba prekių tiekimo sutartis su rangovais, paslaugų teikėjais arba prekių tiekėjais,
atrinktais vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.
Detalus lėšų vietos projektams įgyvendinti išmokėjimo tvarkos aprašymas pateiktas
Taisyklių 243–254 punktuose.
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Vietos projektų įgyvendinimo ataskaitų rengimas ir teikimas. Alytaus rajono VVG
parengia Tarpinės vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos ir Galutinės vietos projekto
įgyvendinimo ataskaitos formas ir suderina jas su NMA iki pirmosios vietos projektų vykdymo
sutarties pasirašymo dienos.
Vietos projekto vykdytojai teikia Alytaus rajono VVG šias vietos projekto įgyvendinimo
ataskaitas:
1. Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiu, iki kiekvieno metų kalendorinio ketvirčio
likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms – informaciją apie vietos projekto įgyvendinimo eigą.
2. Kartu su galutiniu mokėjimo prašymu – galutinę vietos projekto įgyvendinimo ataskaitą.
Alytaus rajono VVG, vadovaudamasi vietos projektų vykdytojų pateiktomis vietos projektų
įgyvendinimo ataskaitomis, rengia informaciją apie strategijos įgyvendinimo eigą ir galutinę
strategijos įgyvendinimo ataskaitą ir teikia jas NMA Tasisyklėse nustatyta tvarka.
Vietos projektų patikros. Alytaus rajono VVG ir NMA atlieka vietos projekto patikrą jo
įgyvendinimo vietoje vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiu (vietos projektų patikras, susijusias
su įnašo natūra – nemokamo savanoriško darbo tikrinimu, atlieka Alytaus rajono VVG) bei
penkerius metus nuo vietos projektų vykdymo sutarties pasirašymo dienos turi teisę tikrinti, ar
vietos projekto vykdytojas po vietos projekto įgyvendinimo laikosi vietos projektų vykdymo
sutartyje numatytų sąlygų.
Vietos projektų patikrų procedūros, vietos projektų vykdytojams taikomos sankcijos bei jų
skundų nagrinėjimas detaliau aptarti Taisyklėse.

4.1.4. IV etapas. Įgyvendintos strategijos užbaigimas ir vertinimas
Paskutiniame Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams etape
numatoma galutinės ataskaitos pateikimas, dokumentų saugojimas bei įgyvendintos strategijos
ilgalaikio poveikio vertinimo procedūros.
Alytaus rajono VVG vadovaudamasi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu
ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis taip pat mažiausiai dešimt metų turi saugoti
dokumentus susijusius su Strategijos įgyvendinimu.
Strategijos rezultatų vertinimas. Įgyvendinus Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros
strategiją 2010–2013 metams Alytaus rajono VVG toliau periodiškai vertins įgyvendintos
strategijos sukurtus rezultatus ir įtaką Alytaus rajono kaimiškų vietovių plėtrai. Šiuo tikslu, Alytaus
rajono VVG ne vėliau nei iki Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams
galutinio mokėjimo prašymo pateikimo parengs strategijos ilgalaikio vertinimo taisykles. Kas
pusmetį bus vertinami įgyvendintos strategijos rezultatai ir jų įtaka Alytaus rajono VVG vizijai,
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rengiamos išados dėl planuotų pasiekimų atitikimo / neatitikimo, numatomos galimos mažesnių nei
planuota rezultatų pasiekimo priežastys, galimas jų pašalinimo priežastys ir pan.
Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu Alytaus rajono VVG teiks mokėjimo prašymus dėl
patirtų išlaidų, susijusių su strategijos įgyvendinimo administravimu, kompensavimo. Periodiškai
(kas ketvirtį) bus teikiamos tarpinės strategijos įgyvendinimo ataskaitos, baigus įgyvendinti
strategiją – galutinė ataskaita.
Planuojama strategijos įgyvendinimo pabaiga – iki 2015 m. rugsėjo 1 d.
Žemiau pateikiama lentelė, kuri iliustruoja numatomą Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros
strategijos 2010–2013 metams įgyvendinimo grafiką.
Be numatytų keturių etapų, grafike taip pat atsisindi ir viešinimo veikla bei išskirti atsakaitų
ir mokėjimo prašymų (toliau – MP ) rengimo ir teikimo NMA planuojami terminai.
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23 lentelė. Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams įgyvendinimo grafikas.
EIL.
NR.

1.
1.1

ETAPAS, VEIKLA

METAI

KETVIRTIS
I ETAPAS. PASIRENGIMO ETAPAS
KVIETIMŲ TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS
TVARKARAŠČIO SUDARYMAS

1.2

KVIETIMŲ TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS
DOKUMENTACIJOS PARENGIMAS

1.3

STRATEGIJOS
SUDARYMAS

1.4

VIETOS
PROJEKTŲ
ATRINKIMAS

1.5

VIETOS

ADMINISTRAVIMO
PARAIŠKŲ

GRUPĖS
VERTINTOJŲ

PROJEKTŲ PARAIŠKŲ
REGISTRAVIMO,
VERTINIMO, VERTINIMO ATASKAITŲ RENGIMO IR
TEIKIMO ALYTAUS RAJONO VVG VALDYBAI
TVARKOS APRAŠO PARENGIMAS IR SUDERINIMAS SU

2.

NMA.
II ETAPAS. VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ RINKIMAS,

2.1

KVIETIMŲ TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

JŲ VERTINIMAS IR TVARKYMAS
SKELBIMAS

2.2

PROJEKTŲ PAREIŠKĖJŲ / VYKDYTOJŲ
KONSULTAVIMAS

2.3
2.4

PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR TVARKYMAS
SPRENDIMAS DĖL LĖŠŲ VIETOS PROJEKTAMS
ĮGYVENDINTI SKYRIMO

3.
3.1
3.2

III ETAPAS. PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS
VIETOS
PROJEKTŲ
VYKDYMO
SUTARČIŲ
SUDARYMAS
LĖŠŲ
VIETOS
PROJEKTAMS
ĮGYVENDINTI
IŠMOKĖJIMAS

3.3

VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO
RENGIMAS IR TEIKIMAS

3.4
4.

VIETOS PROJEKTŲ PATIKROS
IV ETAPAS. ĮGYVNDINTOS STRATEGIJOS

ATASKAITŲ

UŽBAIGIMAS IR VERTINIMAS

4.1
4.2
4.3
5.
6.

GALUTINĖS ATASKAITOS TEIKIMAS
DOKUMENTŲ TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS
STRATEGIJOS REZULTATŲ VERTINIMAS
MP RENGIMAS IR TEIKIMAS NMA
TARPINĖS
STRATEGIJOS
ĮGYVENDINIMO
ATASKAITOS

7.
7.1
7.2
7.3
7.4.

STRATEGIJOS VIEŠINIMAS
AIŠKINAMASIS STENDAS
INFORMACINIAI PRANEŠIMAI
IŠORINĖS ŽENKLINIMO PRIEMONĖS
INFORMACINIAI RENGINIAI

2010
I

II

III

2011
IV

I

II

III

2012
IV

I

II

III

2013
IV

I

II

III

2014
IV

I

II

III

2015
IV

I

II

III

2016–2026
IV

I–IV
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4.2. Įgyvendinimo finansinis planas ir jo pagrindimas

Bendra prašoma suma strategijai įgyvendinti – 9.770.000 Lt be PVM. Strategijos
įgyvendinimo administravimui numatyta 1.625.500 Lt. Didžiausią dalį administravimo išlaidų
sudarys atlyginimas strategijos įgyvendinimą administruojantiems asmenims bei vietos projektų
vertinimą atliksiantiems vertintojams. Vietos projektams įgyvendinti planuojama skirti suma –
8.144.500 Lt.
Didžiąją dalį vietos projektų paramos lėšų numatoma įsisavinti 2011–2014 m., kai bus
vykdoma didžioji dalis vietos projektų ir Alytaus rajono VVG teikiant konsultacijas bus sustiprėję
potencialių vietos projektų pareiškėjų projektų rengimo bei įgyvendinimo gebėjimai ir bus
sudarytos tinkamos sąlygos vietos projektams įgyvendinti.
Bendras Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams
įgyvendinimo lėšų paskirstymas, nurodant numatomos ES paramos ir planuojamų nuosavų lėšų
dydį, pateikiamas 24 lentelėje.
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24 lentelė. Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams įgyvendinimo lėšų paskirstymas
(litais, be PVM).

Strategijos prioriteto, priemonės
ES parama
pavadinimas

Dalis,
proc.

Nuosavos lėšos /
įnašas natūra

Iš viso

I. IŠLAIDOS VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMUI
1. PRIORITETAS. Išvystytos,
patrauklios, motyvuojančios
gyventi ir dirbti kaime
gyvenamosios aplinkos kūrimas
1.1. priemonė „Kaimo atnaujinimas
ir plėtra“
1.1.1. Viešosios infrastruktūros
sutvarkymas ir sukūrimas
1.1.2. Kaimo vietovei svarbių statinių
statyba, rekonstravimas, remontas ir
pritaikymas visuomenės poreikiams
1.1.3. Istorinę, kultūrinę vertę turinčių
nekilnojamųjų kultūros paveldo
objektų bei vietovių pritaikymas ir
tvarkyba
1.1.4. Tradicinių amatų puoselėjimas

7.040.612,23

86,44

782.290,26

7.822.290,49

7.040.612,23

86,44

782.290,26

7.822.290,49

3 183 674,65

39,09

353 741,63

3 537 416,28

3.088.690,73

37,92

343.187,86

3.431.878,59

199.755,40

2,45

22.195,05

221.950,45

568 491,45

6,98

63 165,72

631 657,17

2. PRIORITETAS. Kaimo tradicijų 1.103.887,77
puoselėjimas ir plėtra
2.1. priemonė „Kaimo gyventojų
socialinės, ekonominės saviraiškos
703.888,04
galimybių didinimas, pilietiškumo
skatinimas“

13,56

323.486,41

1.427.374,18

8,65

223.486,48

927.374,52

2.1.1. Kaimo gyventojų socialinės
saviraiškos, bendrų iniciatyvų
rėmimas
2.1.2. Parama kaimo
gyventojų verslo, ekonominio
aktyvumo iniciatyvoms
2.2. priemonė „Jaunimo motyvacijos
ir iniciatyvų skatinimas“

437.807,05

5,38

109.451,76

547.258,81

266.080,99

3,27

114.034,72

380.115,71

399.999,73

4,91

99.999,93

499.999,66

399.999,73

4,91

99.999,93

499.999,66

100,00

1.105.776,67

9.250.276,67

2.2.1. Jaunimo užimtumą gerinančios,
aktyvumą ir integravimąsi į vietos
bendruomenę didinančios veiklos
rėmimas

Iš viso I: 8.144.500,00

II. ALYTAUS RAJONO VVG IŠLAIDOS
Administravimo išlaidos

1.625.500,00

-

Iš viso (I+II): 9.770.000,00

-

0,00

1.105.776,67

1.625.500,00

10.875.776,67
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Žemiau pateiktoje 25 lentelėje strategijos įgyvendinimo biudžetas detalizuojamas pagal numatomą
Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams plėtros strategijos priemones
įgyvendinančių vietos projektų skaičių ir šiems projektams nustatytą maksimalų paramos dydį bei
atsižvelgiant į susitikimų su kaimo bendruomenėmis aptartų galimų vietos projektų finansavimo
poreikį, t.y. dalies projektų finansavimui nereikalinga didžiausia leistina paramos suma.
25 lentelė. Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams įgyvendinimo biudžeto paskirstymas,
pagal numatomų vietos projektų skaičių nustatant maksimalų paramos dydį galimiems projektams.

Prioritetai, priemonės ir veiklos sritys

Numatyta
finansuoti
projektų

Didžiausia
paramos
suma (Lt)

Iš viso
(Lt)

1 PRIORITETAS – Išvystytos, patrauklios, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime
gyvenamosios aplinkos kūrimas
1.1.1. Viešosios infrastruktūros
priemonė sutvarkymas ir sukūrimas
16

iki 300 000

3.183.674,65

20

iki 300 000

3.088.690,73

1

iki 200.000

199.755,40

3

iki 220 000

568 49,45

40

-

7.040.612,23

1.1
„Kaimo
atnaujinimas ir 1.1.2. Kaimo vietovei svarbių
plėtra“
statinių statyba, rekonstravimas,
remontas ir pritaikymas visuomenės
poreikiams

1.1.3. Istorinę, kultūrinę vertę turinčių
nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų
bei vietovių pritaikymas ir tvarkyba
1.1.4. Tradicinių amatų puoselėjimas

Iš viso 1 prioritetas:

2 PRIORITETAS – Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra
2.1 priemonė.
„Kaimo
gyventojų
socialinės,
ekonominės
saviraiškos
galimybių
didinimas,
pilietiškumo
skatinimas“

2.1.1. Kaimo gyventojų socialinės
saviraiškos, bendrų iniciatyvų rėmimas

2.2 priemonė
„Jaunimo
motyvacijos ir
iniciatyvų
skatinimas“

2.2.1. Jaunimo užimtumą gerinančios,
aktyvumą ir integravimąsi į vietos
bendruomenę didinančios veiklos
rėmimas

8

iki 100.000

437.807,05

4

iki 70.000

266.080,99

8

iki 50.000

399.999,73

Iš viso 2 prioritetas:

20

-

1.103.887,77

IŠ VISO:

60

-

8.144.500,00

2.1.2. Parama kaimo
gyventojų verslo, ekonominio
aktyvumo iniciatyvoms

111
Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams

4.3. Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams
įgyvendinimo priežiūros bei vertinimo sistema
4.3.1. Priežiūros ir vertinimo organizavimas
Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams įgyvendinimo
priežiūros bei vertinimo sistema sudaryta siekiant užtikrinti sklandų Strategijos įgyvendinimą ir
leis užtikrinti nuolatinę Strategijos įgyvendinimo kontrolę ir esant reikalui būtinų priemonių,
reikalingų pasiekti suplanuotų rodiklių pasiekimui. Įgyvendinimo priežiūros bei vertinimo sistema
apima:
1.

Vietos projektų stebėseną.

2.

Strategijos įgyvendinimo vertinimą.

3.

Reikalingų priemonių numatymą ir įgyvendinimą.

Strategijos įgyvendinimo priežiūra ir vertinimas bus vykdomi remiantis Strategijos
įgyvendinimo planu bei Strategijos įgyvendinimo rodikliais. Įgyvendinimo priežiūrą vykdys iš
Alytaus rajono VVG narių suformuotas Strategijos įgyvendinimo priežiūros komitetas, kuriam
vadovaus paskirtas Alytaus rajono VVG valdybos narys. Strategijos įgyvendinimo priežiūros
komitetas darbą organizuos vadovaudamasis parengtu ir Alytaus rajono VVG valdybos patvirtintu
strategijos įgyvendinimo priežiūros komiteto darbo reglamentu ir jam bus priskirtos šios
pagrindines funkcijos:


Strategijos įgyvendinimo pradžioje, poreikiui esant, tikslinti pirminius strategijos

įgyvendinimo rodiklius, kuriais remiantis bus matuojamas strategijos poveikis.


Periodiškai stebėti strategijos įgyvendinimo eigą pagal kiekvieną priemonę, prioritetą ir

veiklos sritį (kartą per ketvirtį) bei planuotus įgyvendinimo rodiklius (22 lentelė, 11 rodiklis– kartą
per metus, o 22 lentelė, 1–10 rodikliai – kartą per pusmetį) ir nustatyti padarytą pažangą, siekiant
strategijos tikslų. Galutinis vietos plėtros strategijos vertinimas atliekamas 2015 metų
III ketvirtyje.


Svarstyti ir tvirtinti administruojančio personalo parengtas ataskaitas apie strategijos

įgyvendinimo eigą bei teikti Alytaus rajono VVG valdybai išvadas bei pasiūlymus dėl projektų
įgyvendinimo efektyvumo didinimo.


Poveikio rodikliai vertinami įgyvendinus vietos plėtros strategiją (kartą per metus).



Priemonių, reikalingų Strategijos rezultatų pasiekimui, numatymas, siūlymas ir

įgyvendinimas.
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Strategijos koregavimo ir tikslinimo poreikio identifikavimas ir siūlymas Alytaus

rajono VVG valdybai.


Parengs strategijos įgyvendinimo metinę ataskaitą, kuri bus pristatoma Alytaus rajono

VVG valdybai ir nariams, bei viešinami Alytaus rajono savivaldybės internetiniame portale
www.arsa.lt, o apibendrinti rezultatai pateikiami vietos spaudoje (strategijos įgyvendinimo
laikotarpiu ir 10 metų po to).


Svarstyti kitus su Strategijos įgyvendinimu susijusius klausimus.

Strategijos įgyvendinimo priežiūros komiteto posėdžiuose gali dalyvauti Alytaus rajono
VVG pirmininkas ir valdybos nariai. Strategijos įgyvendinimo priežiūros komitetas gali dalyvauti
vietos veiklos grupės atliekamose vietos projektų patikrose.

4.3.2. VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo priežiūros ir vertinimo rodikliai
Siekiant tinkamai atlikti įgyvendinamos ir užbaigtos strategijos vertinimą, svarbu sudaryti
grafiką (vertinimas laiko atžvilgiu), paskirstyti biudžetą (vertinimas finansiniu-biudžeto atžvilgiu),
numatyti Strategija siekiamus rezultatus (vertinimas planuotų rodiklių atžvilgiu). Todėl Alytaus
rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams įgyvendinimo priežiūrai buvo
sudarytas įgyvendinimo grafikas (žr. 23 lentelę), numatytas išlaidų paskirstymas (žr. 24 ir
25 lenteles) bei nustatyti jos vertinimo rodikliai (žr. 22 lentelę).
Siekiant sėkmingo Alytaus rajono VVG skirtų lėšų panaudojimo, numatoma, kad
Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu, vykdant Strategijos įgyvendinimo priežiūrą ir vertinimą,
nustačius, kad pagal patvirtintas paraiškas ir (ar) įgyvendinamus ir (ar) įgyvendintus projektus
buvo sutaupyta, ši dalis finansavimo sumos gali būti paskirstyta tarp Strategijos prioritetų ir
priemonių ir skelbiamas papildomas kvietimas teikti vietos projektų paraiškas.
Taip pat nustačius, kad planuoti Strategijos įgyvendinimo rodikliai gali būti nepasiekti ar
pasiekti nelaiku, Alytaus rajono VVG kreipiasi į NMA ir ŽŪM dėl galimų jų keitimo ar pasiekimo
terminų pratęsimo, kaip tai numatyta Taisyklėse.

4.3.3. Alytaus rajono VVG veiklos vertinimas
Kaip ir įgyvendinamos Strategijos vertinimas, taip pat yra svarbus ir Alytaus rajono VVG
veiklos vertinimas. Ši procedūra apims kiekybinius (posėdžių lankomumas) ir kokybinius
(socialinių ir verslo partnerių grupės įvertinimas) kriterijus. Už šį vertinimą bus atsakingi Alytaus
rajono VVG darbuotojai, įdarbinti Strategijos įgyvendinimui. Taip pat numatoma atlikti ir Alytaus
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rajono VVG teritorijos bendruomenių ir Alytaus rajono VVG situacijos analizę, kuri padės įvertinti
Alytaus rajono VVG veiklos efektyvumą ir rezultatus. Šiam tikslui numatoma pasitelkti
konsultantus.
Alytaus rajono VVG įdarbintų darbuotojų ir sudarytų komitetų veikla bus vertinama kartą
per pusmetį, aptariant jų ir bendrą Alytaus rajono VVG darbą ir veiklos pažangą bei numatant
darbuotojų tobulinimosi poreikius.
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5.

Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–
2013 metams
naujoviškumo
ir
daugiasektoriškumo
aprašymas
Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros startegijos 2010–2013 metams naujoviškumas

pagrindžiamas dideliu dėmesiu iniciatyvoms „iš apačios į viršų“, taip siekiant į Strategijos rengimą
sprendžiant kaimo problemas įtraukti kuo daugiau dalyvių – Alytaus rajono VVG teritorijos
gyventojus, socialinės atskirties grupes, įvairias įstaigas ir įmones, kaimo bendruomenes ir vietos
valdžią.

Alytaus rajono VVG, pradėjus rengti Strategiją, daug dėmesio skyrė kaimo gyventojų
informavimui apie vietos iniciatyvų finansavimo galimybes, taip pat su vietos gyventojais buvo
kalbama apie galimas plėtros kryptis aptariant projektines idėjas, kartu bandoma atskleisti
susidariusias problemas vietovėje, ieškant jų priežasčių ir galimų sprendimo būdų. Toks strateginio
dokumento rengimas (kuomet rengiant atsižvelgiama į gyventojų nuomonę ir išklausomos
problemos ir detalios jų sprendimo alternatyvos, kartu ieškant geriausio varianto) – nauja viešojo
gyvenimo praktika, skatinanti gyventojų ir kaimo bendruomenių aktyvumą.
Svarbu ir tai, kad nagrinėjant kaimo gyventojų kritines pastabas ir pasiūlymus, kylančius
„iš apačios į viršų“, pavyko ne tik įvertinti didelę rajono kaimo gyventojų poreikių įvairovę, bet ir
atskleisti įsisenėjusių vietos problemų galimus sprendimų sunkumus ir geriausias alternatyvas.
Alytaus rajono VVG visuose strategijos rengimo etapuose ir sprendinių priėmime konsultavosi su
vietos gyventojais, jų bendruomenių lyderiais ir kitomis organizacijomis, suinteresuotomis rajono
plėtra, išklausė jų pastabas ir atsižvelgė į turimus pasiūlymus – taip buvo užtikrintas priimtų
strategijos sprendimų skaidrumas ir visuotinis sutarimas dėl bendros Alytaus rajono kaimo
vietovių plėtros vizijos bei reikalingų atlikti darbų.
Taip pat Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams
novatoriškumą lemia ir tai, kad Alytaus rajono VVG savo veikloje nuosekliai vadovavosi
LEADER programos principais ir gerąja patirtimi (buvo aplankytos keturių rajonų vietos veiklos
grupės: Kauno rajono VVG, Raseinių rajono VVG „Raseinių krašto bendrija“, Rietavo VVG
„Rietavo iniciatyvos“, Jurbarko VVG „Nemunas“; taip pat dalyvauta daugelyje pasitarimų ir
mokymų, kurie šalies mastu buvo organizuoti VVG lyderiams). Siekiant užtikrinti strategijos
novatoriškumą buvo pasitelkti ir išorės konsultantai. Alytaus rajono VVG rengdama šią strategiją
orientavosi į kaimo gyventojų pagrindinių problemų sprendimą ir svarbiausių poreikių
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patenkinimą, o priimdama sprendimus dėl bendros Alytaus rajono VVG teritorijos plėtros taikė
novatoriškus sprendimo ir bendradarbiavimo būdus.
Kaip jau minėta, vykdant Alytaus rajono VVG veiklą buvo realizuojami pagrindiniai
LEADER metodo principai, kurie taip pat atsispindi ir parengoje Alytaus rajono kaimo vietovių
plėtros startegijoje 2010–2013 metams:


Teritorijos vienove paremta plėtra.



Vietos iniciatyvų rėmimas (principo „iš apačios į viršų“ įgyvendinimas).



Horizontalios partnerystės įgyvendinimas (Alytaus rajono VVG sukūrimas ir

funkcionavimas, atstovaujamos teritorijos kaimo plėtros dalyvių konsultavimas ir įtraukimas į
sprendimų priėmimo procesą).


Novatoriška veikla.



Integruota ir daugiasektorinė kaimo plėtra.



Bendravimo tinklų kūrimas, įskaitant ir tarptautinį bendradarbiavimą.



Naujų vadybos ir finansavimo metodų panaudojimas.

Taigi, LEADER metodo panaudojimas, aktyvinant vietos bendruomenes ir kitas kaimo
organizacijas, kartu skatina partnerystę ir bendradarbiavimą, o tai sudaro sąlygas įgyti naujos
patirties ir naujai pažvelgti į ilgalikių ir iš pirmo žvilgsnio neišsprendžiamų problemų sprendimą.
Šie principai atsispindi ne tik pačios strategijos rengimo procese ir parengtoje strategijoje, bet ir
numatyti Strategijos įgyvendinimo reikalavimuose. Alytaus rajono VVG, siekdama paskatinti
novatoriškų idėjų taikymą, vienu iš vietos projektų naudos ir kokybės kriterijų nurodo, kad vietos
projekte turi būti taikomi naujoviški metodai, t.y. vietovei nauji arba dar niekur nevykdyti
veiksmai.
Alytaus rajono VVG taip pat didelį dėmesį skyrė tam, kad šios strategijos įgyvendinimas
užtikrintų nevienakryptę, t. y. daugiasektorišką vietos plėtrą. Tam įtakos turėjo ir tai, kad Alytaus
rajono VVG sudaryta iš proporcingai atstovaujamų pagrindinių vietos plėtrą įtakojančių sektorių –
verslo, vietos valdžios ir kaimo bendruomenių bei kitų socialinių ir ekonominių partnerių. Taigi,
rengiant Strategiją buvo derinami visų Alytaus rajono VVG narių, kartu ir įvairių sektorių
poreikiai ir interesai. Vis dėlto, didžioji dalis Alytaus rajono VVG narių bei gyventojų atkreipia
dėmesį, kad pagrindinės problemos bendros visai Alytaus rajono VVG atsovaujamai teritorijai –
prasta gyvenimo aplinkos kokybė, didelis nedarbas ir mažas užimtumas – tai pagrindinės
problemos, kurias reikėtų spręsti siekiant efektyvios ir sistemiškos teritorijos plėtros. Dėl šių
priežasčių šioje Strategijoje numatyti du pagrindiniai plėtros prioritetai, kurie prisidės prie opiausių
šiuo metu problemų Alytaus rajone sprendimo ir sudarys sąlygas tolimesniams teritorijos vizijos
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įgyvendinimui. Vis dėlti, nors pagrindinės problemos bendros ir panašios, jų įvairųs jų sprendimo
būdai nulėmė įgyvendinamų priemonių ir finansuojamų veiklos sričių įvairumą – įtraukti įvairių
sektorių (infrastruktūros, kultūros, švietimo, socialinio ir verslo) būklę gerinantys ir plėtojantys
veiksmai.

6.

Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010 –
2013 metams atitiktis EB horizontaliosioms sritims
Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams ne tik padės spręsti

opiausias vietos gyventojų, kaimo socialines, kultūrines, ekonomines bei aplinkosaugines
problemas, bet ir formuos teritorijos ilgalaikę plėtrą. Ši strategija – pirmas žingsnis siekiant
numatytos Alytaus rajono kaimo vietovių vizijos ir nepaparastai svarbi aktyvinant ir telkiant vietos
gyventojus ir įvairių sektorių atstovus siekti subalansuotos ilgalaikės vietovės plėtros. Nors
aukščiau strategijos horizontalaus lygmens bendrosios sritys nebuvo tiesiogiai deklaruojamos, jos
sieja šioje strategijoje apibrėžtus sprendimus.
EB plėtros horizontaliosios sritys yra privalomos įsisavinant ES paramą, nes jos
horizontaliai integruodamos strategijos prioritetus, priemones ir veiklos sritis, užtikrina EB
remiamą strategijos kryptingumą per visą strategijos įgyvendinimo laikotarpį. Kadangi strategijos
horizontaliosios sritys yra integruotos į strategijos prioritetų, priemonių ir veiklos sričių sistemą,
tikslinga detalizuoti ir atskleisti strategijos bendrąsias sritis. Strategijos sprendimų horizontaliosios
sąsajos išryškėja nagrinėjant strategijos įgyvendinimo poveikį Alytaus rajono darniam vystymuisi,
lygių galimybių principo įtvirtinimui, regioninės plėtros politikos įgyvendinimui ir informacinės
visuomenės kūrimui.
Šios strategijos indėlis įgyvendinant EB horizontaliuosius prioritetus išsamiau pateiktas
žemiau esančioje 26 lentelėje.
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26 lentelė. Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams atitiktis EB horizontaliosioms sritims.

EB horizontaliosios
sritys

Strategijos atitikimo pagrindimas
1.

Darnus vystymasis

PRIORITETAS. Išvystytos, patrauklios, motyvuojančios gyventi ir
dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas
1.1. priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“
Poveikis: teigiamas.
Pagrindimas: kaip matyti iš atliktos kaimo bendruomenių apklausos rezultatų,
kaimo bendruomenių patalpų, o taip pat ir kitų viešųjų pastatų atnaujinimas /
rekonstrukcija reikalingi tiek siekiant sukurti sąlygas įvairiems bendruomenės
narių poreikiams tenkinti (taip kartu bus sprendžiamos tokios problemos kaip
užimtumo kaime stoka, viešų erdvių trūkumas ir pan.), bet ir bus atnaujinti
taip, kad atitiktų galiojančias higienos normas ir statybos reglamentus, t. y. bus
gerinama kaimo gyventojų aplinkos kokybė, mažinama atskirtis tarp miesto ir
kaimo ir taip prisidedama prie darnaus šalies vystymosi. Be to, atliekant
pastatų renovaciją bus naudojamos šiuolaikiškos pastatų terminės izoliacijos ir
šilumos tiekimo technologijos, o tai sudarys sąlygas ženkliai sumažinti viešųjų
pastatų eksploatavimo išlaidas ir dėl teigiamų praktinių rezultatų atliks sektino
pavyzdžio vaidmenį likusiems kaimo gyventojams ir paskatins juos investuoti į
namų renovaciją ir taip taupyti šilumą bei elektrą.
Kadangi šia priemone numatomos investicijos į geriamo vandens kokybės
gerinimą, taip bus prisidedama ne tik prie kaimo gyventojų aplinkos kokybės
gerinimo ir atskirties tarp kaimo ir miesto mažinimo, bet ir taps indėliu
gerinant kaimo žmonių sveikatą.
Viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas lankytojų poreikiams (aikštelių prie
žmonių susibūrimo vietų sutvarkymas, viešųjų tualetų, apsauginių želdinių
zonų, šaligatvių įrengimas ir pan.) taip pat prisidės prie gyvenimo kaime
balansavimo ir atskirties tarp kaimo ir miesto mažinimo. Dalis projektų taip pat
prisidės ir prie vietos gyventojų bei vietovės svečių saugumo didinimo (pvz.,
šaligatvių įrengimas).
Labai svarbu ir tai, kad viešųjų erdvių kaime sutvarkymas prisideda ir prie
turizmo sektoriaus plėtros. Alytaus rajonas išsiskiria puikiai rekreacijai ir
aktyviam poilsiui tinkama gamta, tačiau tam nesudarytos sąlygos – trūksta
sutvarkytų viešų erdvių, lauko aikštelių, poilsiaviečių, paslaugų. Sutvarkyta
vieša infrastruktūra padidins rajono patrauklumą ir sudarys sąlygas
tolimesniam investicijų turizmo sektoriui pritraukimą, teikiamų paslaugų
plėtrą. Tokiu būdu bus prisidedama ir prie Alytaus rajono ekonomikos plėtros,
darbo vietų kūrimo ir sudarys sąlygas darniam teritorijos plėtrai.
Šia priemone taip pat numatomas ir tradicinių amatų centrų steigimas – tai
sudarys sąlygas tradicinių amatų išsaugojimui ir užtikris jų sklaidą bei prisidės
prie turizmo sektoriaus skatinimo.
2. PRIORITETAS. Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra
2.1. priemonė „Kaimo gyventojų socialinės, ekonominės saviraiškos
galimybių didinimas, pilietiškumo skatinimas“
Poveikis: teigiamas.
Pagrindimas: Alytaus rajono VVG teritorija pasižymi tradicijų gausa ir
grožiu, tačiau šiuo metu vis dažniau pastebimas susvetimėjimas tarp kaimo
gyventojų, jų abejingumas – tai silpnina teritorijos galimybes plėtoti kraštą,
telktis bendriems projektams ir darbams. Todėl strategijoje numatyta
priemonė, kuri prisidės prie šių ryšių išsaugojimo, gaivinimo ir plėtros, nes bus
stiprinamas kaimo gyventojų socialinis aktyvumas bei formuojamas krašto
darnios plėtros garantas. Tautinio paveldo amatų rėmimas, parengiant ir
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įgyvendinant įvairias edukacines programas, taip pat rajono amatininkų
dalyvavimo mugėse ir kitų bendrų rinkodaros priemonių rėmimas padės
subalansuoti kaimo ekonomiką, nes mažins jos priklausomybę nuo tradicinio
žemės ūkio ir puoselės kaimo kultūros savitumą.
Tuo tarpu ekonominės veiklos įvairinimo iniciatyvų rėmimas (pvz., sūrių
gaminimas), leis efektyviai panaudoti vietos išteklius. Tokios priemonės
sustiprins krašto aplinkosauginį konkurencingumą, nes skatins kaimo
bendruomenes novatoriškai vertinti savo vietovės išteklius ir formuos naują
aplinkosaugos sampratą. Bendruomenėms kartu su seniūnijomis suteikus
galimybę įsigyti techniką, pagerės kaimo gyvenviečių estetinis vaizdas ir
patrauklumas bei bus didinamas bendruomenės narių bendradarbiavimas. Tai,
savo ruožtu, stiprins kaimo vietovių turistinį patrauklumą ir skatins vietos
gyventojus pradėti naują ir konkurencingą ekonominę veiklą kaime - kaimo
turizmą.
Numatoma remti viešuosius projektus, kurie realiai skatins vietos verslininkus,
kaimo turizmo sodybų šeimininkus ir ūkininkus tarpusavyje bendradarbiauti.
Tikimasi, kad šis bendradarbiavimas atskleis naujas galimybes plėtoti socialiai
atsakingą ekonominę veiklą kaime ir suteiks impulsą kitiems novatoriškiems
sumanymams.

2.2. priemonė „Jaunimo motyvacijos ir iniciatyvų skatinimas“
Poveikis: teigiamas.
Pagrindimas: kiekvienos vietovės ateitis priklauso nuo jaunimo, kuris
užtikrintų pradėtų darbų tąsą, aktyvintų bendruomenė, siūkytų naujas
idėjas, inicijuotų naujus darbus siekiant vietovės plėtros. Todėl siekiant
užtikrinti darnų Alytaus rajono VVG teritorijos vystymąsi labia svarbus
jaunimo ir vaikų įtraukimas į bendruomeninę veiklą, jų aktyvinimas,
skaitinimas ir auklėjimas. Šioje strategijoje numatoma, kad didelis
dėmesys turi būti skiriamas ne tik fizinių sąygų jaunimo ir vaikų užimtumui
sudarymas (kaip sporto aikštelių įrengimas / atnaujinimas ir pan.), bet ir
įvairiems projektams, kurie skatintų jaunų žmonių bendradarbiavimą, idėjų
generavimą (įvairūs konkursai, renginiai, stovyklos, meno kolektyvų rėmimas
ir pan.), todėl vaikų ir jaunimo iniaciatyvų skatinimo priemonės suprantamos
kaip ilgalaikė ir efektyvi krašto investicija į krašto ateitį ir numatomos
įgyvendinant šią strategiją.

1. PRIORITETAS. Išvystytos, patrauklios, motyvuojančios gyventi
ir dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas
1.1. priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“
Poveikis: teigiamas.
Pagrindimas: atnaujinus bendruomenių patalpas ir jas pritaikius įvairiems

Lygios galimybės

bendruomenės narių poreikiams tenkinti, bus sukurta materialinė bazė ne tik
bendruomeniniam gyvenimui puoselėti - tiesioginę naudą pajus konkrečios
gyventojų grupės. Didžiausią naudą turės tie, kuriems labiausiai patinka
bendrai leisti laisvalaikį (jaunimas, brandaus amžiaus asmenys), taip pat tie
asmenys, kurie namų sąlygomis negali tenkinti savo poreikių. Kaimo
bendruomenių patalpų aprūpinimas įranga bei technika kaip tik ir sudarys
tokias galimybes (pvz., internetas, videoteka, žaisloteka, sporto įranga bei
masažo krėslai ir pan.), o pritaikymas (neįgaliesiems, senyvo amžiaus
žmonėms) sudarys sąlygas sukurtais rezultatais naudotis didesniam ratui
gyventojų. Tvarkant kaimo gyvenviečių viešąsias erdves, gerinant gyvenimo
kokybę, panaudotos investicijos suteiks naudą visiems kaimo gyventojams,
neišskiriant neįgaliųjų, nes numatoma viešąją aplinką labiau pritaikyti ir jų
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poreikiams. Labiausiai viešųjų erdvių atnaujinimu pasinaudos vaikai ir
jaunimas bei jaunos šeimos, auginančios vaikus. Alytaus rajono VVG numato
įtraukti jaunimą ir ugdyti jo bendruomeniškumą tvarkant kultūros paveldo
objektus. Lengviausiai suinteresuoti jaunimą bus galima vandens telkinių
tvarkymu, nes maudyklių įrengimas labai praturtins jų vasaros atostogas.
Religinių objektų atnaujinimu labiausiai suinteresuoti nuolat juose
besilankantys brandaus amžiaus asmenys.

2. PRIORITETAS. Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra
priemonė „Kaimo gyventojų socialinės, ekonominės saviraiškos
galimybių didinimas, pilietiškumo skatinimas“
Poveikis: teigiamas.
Pagrindimas: projektai bus įgyvendinami nepažeidžiant vyrų ir moterų,
jaunimo, pagyvenusiųjų ir kitų socialinių demografinių grupių žmonių lygių
galimybių principo.
2.1.

2.2.

priemonė „Jaunimo motyvacijos ir iniciatyvų skatinimas“

Poveikis: teigiamas.
Pagrindimas: projektai bus įgyvendinami nepažeidžiant vyrų ir moterų,
neįgaliųjų ir kitų socialinių demografinių grupių žmonių lygių galimybių
principo. Vis dėlto šių projektų tiksliniai asmenys – jaunimas ir vaikai,
todėl vertinant projekto numatomus rezultatus didžiausias dėmesys bus
skiriamas šios socialinės atskirties grupės interesų tenkinimą.
1. PRIORITETAS. Išvystytos, patrauklios, motyvuojančios
gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas
1.1. priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“
Poveikis: teigiamas.
Pagrindimas: ši priemonė subalansuos Alytaus rajono VVG teritorijos
plėtrą, o kartu prisidės ir prie Alytaus regiono plėtros, nes tiesiogiai
investuojant į kaimo gyvenviečių gerbūvį sustiprinamas kaimo gyvybingumas,
sustiprėja kaimo socialinis kapitalas ir taip padidėja visų kaimo sričių plėtros
veiksnių darna.

Regioninė plėtra

2. PRIORITETAS. Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra
2.1. priemonė „Kaimo gyventojų socialinės, ekonominės saviraiškos
galimybių didinimas, pilietiškumo skatinimas“
Poveikis: teigiamas.
Pagrindimas: šios priemonės įgyvendinimas padės atstovaujamų gyventojų
bendruomenei tapti susitelkusiu ir savo identitetą suvokiančiu vietos plėtros
subjektu, galinčiu efektyviai spręsti aktualiausias kaimo vietovių plėtros
problemas, taip pat prisidėti prie regiono plėtros. Įgyvendinat projektus pagal
šią prieomonę bus prisidedama prie Alytaus regiono tapatumo ir savitumo
išsaugojimo ir puoselėjimo. Iniciatyvos, kuriomis bus užtikrinamas tautinių
amatų, senųjų profesinių žinių bei įgūdžių išsaugojimas ir perdavimas
sustiprins krašto unikalumą, paspartins krašto prisitaikymą prie kintančių
ekonomikos sąlygų ir mažins šio krašto priklausomybę nuo tradicinio žemės
ūkio. Be to, šios priemonės įgyvendinimas turės kompleksišką poveikį viso
rajono bei regiono raidai, nes bus skatinamos naujos ekonominės veiklos
kaime ir bus sukurta brandi gyventojų bendruomenė, gebanti pasirūpinti savo
gyvenimo kokybe ir gyvenamąja aplinka.
Kaimo bendruomenių įtraukimas į viešuosius reikalus pagerins vietos plėtros
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problemų suvokimą ir išplės sprendimų sferą. Tai leis racionaliau panaudoti
vietos plėtros išteklius (įskaitant ir vietos gyventojų turimasžinias, patirtį) ir
stiprins vietos gyventojų atsakomybę už vietovės ilgalaikės plėtros
perspektyvas. Novatoriškas veikimo būdas padės spręsti įsisenėjusias krašto
plėtros problemas.
Įgyvendinant kaimo bendruomenių ūkinės veiklos projektus, pvz., skatinant
namudinius amatus, spręstųsi darbo išteklių, kuriems būdingas mažas
mobilumas (daugiavaikių šeimų motinos, neįgalieji ir kt.), panaudojimo
problema. Bendruomeniniais pagrindais aprūpinus atokias ir mažas kaimo
gyvenvietes būtiniausiomis paslaugomis sumažėtų atskirų kaimo vietovių
socialinė atskirtis.
Regioninės plėtros požiūriu yra svarbu, kad viešaisiais projektais bus
skatinama Alytaus rajone naujų kaimo funkcijų plėtra ir geriau panaudojamas
krašto plėtros potencialas. Ypač tam pasitarnaus projektai, kuriais numatoma
plėtoti turizmo potencialą ir puoselėti tautinio paveldo amatus bei gaminti
suvenyrus, reprezentuojančius kraštą. To paties tikslo padėtų siekti ir tautinio
paveldo amatų rėmimas, kai parengiamos ir įgyvendinamos įvairios
edukacinės programos, kai bendrai skelbiama informacija apie teritorijoje
esančias lankytinas vietas, teikiamas paslaugas, tradicijas, šventes, amatus ir
pan. (šiam tikslui galimi reklaminiai stratipsniai, turistiniai lankstinukai,
informaciniai leidiniai ir pan..
Taip pat regioninės plėtros požiūriu labai svarbu atrasti ir panaudoti naujus
plėtros veiksnius. Dėl šių priežasčių vietos verslininkų, kaimo turizmo sodybų
šeimininkų ir ūkininkų bendradarbiavimo stiprinimas gali tapti naujų idėjų
šaltiniu, padedančiu kaimui prisitaikyti prie sparčiai kintančių ūkininkavimo
sąlygų.

2.2. priemonė „Jaunimo motyvacijos ir iniciatyvų skatinimas“
Poveikis: teigiamas.
Pagrindimas: kaip jau minėta, jaunimas – viena pagrindinių vietovės plėtros
tęstinumo sąlygų, todėl įgyvendinant šią priemonę ir skatinant jaunimo
iniciatyvas, didinant jo motyvaciją bei kartu su kitomis priemonėmis kuriant
geresnės gyvenimo kokybės sąlygas, sudaromos sąlygos jaunimo migracijos
mažinimui, saviraiškos įvairumui, šios grupės asmenų tobulėjimui. Toku budu
kuriamos sąlygos, kurios ilguoju laikotarpiu užtikrins efektyvią reginioninę
plėtrą.

1. PRIORITETAS. Išvystytos, patrauklios, motyvuojančios
gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas
1.1.
priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“
Poveikis: teigiamas.
Pagrindimas: atnaujinant ir pritaikant visuomeninius pastatus bendruomenių
Informacinė
visuomenė

poreikiams, bus įrengiamos interneto viešosios prieigos bei kuriama kita
interneto skvarbai kaimo vietovėse didinti reikalinga infrastruktūra. Gera
techninė bazė leis kaimo bendruomenėms įgyvendinti novatoriškus interneto
panaudojimo savo reikmėms projektus. Tokių projektų įgyvendinimas turėtų
mažinti kaimo bendruomenių atskirtį informacinės visuomenės vystymosi
atžvilgiu bei padidinti kaimo patrauklumą.
Viešų erdvių sutvarkymas, įtraukiant jaunimą ir ugdant jo bendruomeniškumą,
naudojant naujas technologijas sudaro sąlygas įtraukti vietos jaunimą, t.y. šių
erdvių projektavimas gali vykti dalyvaujant vietos jaunimo atstovams, nes
panaudojant šiuolaikiškas aplinkos dizaino technologijas, galima planuoti
viešųjų erdvių apželdinimo ir sutvarkymo vaizdą. Jaunimo įtraukimas į

121
Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams

gyvenamosios vietos planavimą sukuria jaunimo įsipareigojimą įgyvendinti jų
pačių sukurtus aplinkos planus.
Naujau kuriamų amatų centrų, socialinių centrų ir kitų viešo pobūdžio gali būti
įgyvendinami panaudojant šiuolaikiškas informacines technologijas,
skleidžiant informaciją apie projektų dėka teikiamas paslaugas, parduodamus
dirbinius ir pan.

2. PRIORITETAS. Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra
2.1.
priemonė „Kaimo gyventojų socialinės, ekonominės
saviraiškos galimybių didinimas, pilietiškumo skatinimas“
Poveikis: teigiamas.
Pagrindimas: kaimo gyventojų rengiamų tradicinių švenčių aprašymai,
nuotraukos, vaizdo įrašai gali būti naudojami, kaip reklaminė medžiaga
internete populiarinant Alytaus rajoną, vietos tradicijas, šventes, teikiamas
paslaugas ir pan. Numatoma, kad kaimo bendruomenės ir kiti vietos projektų
vykdytojai savo internetiniuose portaluose teiks informaciją apie įgyvendintus
projektus, skleis kraštą pritatančią informaciją, prisidės prie internetinio
bendravimo įtvirtinimo Alytaus rajone (pvz., internetiniame puslapyje
sukuriamas forumas, sudaroma skiltis dažniausiai užduodamiems klausimams,
informacija puslapyje pateikiama bent dviem kalbomis, teikiama informacija
internete apie bendruomenės veiklą ir pan.).

2.2.

priemonė „Jaunimo motyvacijos ir iniciatyvų skatinimas“

Poveikis: teigiamas.
Pagrindimas: rengiamų jaunimo renginių, konkurso dalyvių ir nugalėtojų
darbai, idėjos, nuotraukos, renginių vaizdo įrašai ir pan. bus talpinami projektų
vykdytojų interneto svetainėse, taip siekiant skleisti informaciją apie Alytaus
rajono VVG teritorijos jaunimo iniciatyvas ir pasiekimus, kartu skatinant
bendradarbiavimą su užsienio panašaus pobūdžio įstaigomis, kuriant
bendravimo ir patirties sklaidos tinklą.

122
Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams

7. Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010 – 2013
metams suderinamumas ir papildomumas strateginiams
dokumentams bei ES finansuojamoms programoms aprašymas
Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams parengta siekiant
prisidėti prie pagrindinių Alytaus rajono, Alytaus regiono, kitų nacionalinių bei ES finansuojamų
programų įgyvendinimo rezultatų.

7.1 Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010 – 2013 metams
suderinamumo ir papildomumo strateginiams dokumentams
Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams parengta atsižvelgiant į
šių nacionalinių, Alytaus regiono ir Alytaus rajono savivaldybės plėtrą reglamentuojančių
strateginio planavimo dokumentų pagrindines nuostatas:
1) Valstybės ilgalaikės raidos strategija (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m.
lapkričio 12 d. nutarimu Nr. IX-1187).
2) Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 m. Strategija (patvirtinta LR Vyriausybės
2002 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 853).
3) Nacionalinė darnaus vystymosi strategija (2003 m.).
4) Regioninės politikos iki 2013 m. strategija (patvirtinta 2005 m.).
5) Lietuvos ES struktūrinių fondų panaudojimo 2007-2013 metų strategija ir ją
įgyvendinančios Sanglaudos skatinimo, Ekonomikos augimo, Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos.
6) Lietuvos 2007–2013 metų kaimo plėtros strategiją bei KPP.
7) Alytaus regiono 2008–2010 metų plėtros planą
8) Alytaus rajono savivaldybės 2007–2013 m. strateginės plėtros planas.
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7.1.1. Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010 – 2013 metams
suderinamumas ir papildomumas KPP
Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijoje 2010–2013 metams nustatyti prioritetai
savo esme atitinka pagrindinius nacionalinio, regioninio ir vietos savivaldybės lygmens strateginio
planavimo dokumentuose nurodytus prioritetus bei tikslus, o siūlomos priemonės papildo arba
atitinka nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios įgyvendinamas priemones.
Vertinant Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams prioritetų ir
priemonių suderinamumą ir papildomumą su nacionaliniais kaimo plėtros prioritetais, galime
matyti, kad ši strategija prisidės prie KPP 3 krypties „Gyvenimo kokybė kaime ir kaimo
ekonomikos įvairinimas“ priemonių įgyvendinimo:
1.

Prie KPP 3.1. Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos bei 3.2. Parama verslo kūrimui

ir plėtrai bus prisidedama įgyvendinant Alytaus Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos
2010–2013 metams 1 prioriteto Išvystytos, patrauklios, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime
gyvenamosios aplinkos kūrimas 1.1 prieomnę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (netiesiogiai –
sukuriant sąlygas turizmo veiklos skatinimo, tiesiogiai – plėtojant vietos amatus) ir 2 prioriteto
Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra 2.1 priemonę „Kaimo gyventojų socialinės, ekonominės
saviraiškos galimybių didinimas, pilietiškumo skatinimas“.
2.

Prie KPP 3.3. Kaimo turizmo veiklos skatinimas ir .4. Kaimo atnaujinimas ir plėtra

bus prisidedama įgyvendinant Alytaus Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–
2013 metams 1 prioriteto Išvystytos, patrauklios, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime
gyvenamosios aplinkos kūrimas 1.1 prieomnę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ ir 2 prioriteto Kaimo
tradicijų puoselėjimas ir plėtra 2.1 priemonę „Kaimo gyventojų socialinės, ekonominės saviraiškos
galimybių didinimas, pilietiškumo skatinimas“.
Apibendrintai galima teigti, kad šią strategiją su KPP sieja visi pagrindiniai 3 ir 4 krypčių
tikslai: gerinti gyvenimo kokybę ir didinti gyventojų užimtumą kaimo gyvenamosiose vietovėse
bei skatinti kaimo plėtrą, remiantis vietos iniciatyva ir partneryste.
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7.1.2. Nacionaliniai strateginiai dokumentai
Lyginant Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams prioritetus ir
priemones su nacionaliniais prioritetais, svarbu, kad strategija prisideda prie daugelio Valstybės
ilgalaikės raidos, Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 m., Nacionalinės darnaus
vystymosi, Regioninės politikos iki 2013 m. strategijų prioritetų bei jų tikslų įgyvendinimo.
Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams prioritetai dera su
šiais Valstybės ilgalaikės raidos strategijos prioritetais:
1. Žinių visuomenė: švietimo, gyventojų kompetencijos, savivaldos, kultūros ir kitos
kryptys.
2. Konkurencinga ekonomika: pramonės ir verslo, žinių ekonomikos ir elektroninio
verslo, kaimo ir žemės ūkio plėtros, regionų plėtros ir turizmo kryptys.
3. Saugi visuomenė: viešojo saugumo, socialinės apsaugos ir kitos kryptys.

7.1.3.

Alytaus apskrities starteginiam plėtros planui
Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams atitinka bei papildo

Alytaus regiono 2008–2010 metų plėtros planą (detaliau žr. 27 lentelę).
27 lentelė. Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams ir priemonių suderinamumas su
Alytaus regiono 2008–2010 metų plėtros plano prioritetais ir jų tikslais.
ALYTAUS REGIONO 2008–2010 METŲ
PLĖTROS PLANAS

I prioriteto „Auganti ekonomika“
1.2.tikslo „Turizmo potencialo didinimas“
1.2.1. uždavinys „Plėtoti turizmo infrastruktūrą ir
rekreacines teritorijas“ ir
1.2.2. uždavinys „Užtikrinti sąlygas turizmo plėtrai
Alytaus regione“,
1.3. tikslo „Šiuolaikinio kaimo darni plėtra”
1.3.1. uždavinys „Vystyti ir modernizuoti kaimo
infrastruktūrą“ ir
1.3.3. uždavinys „Gerinti gyvenimo kokybę kaime,
skatinant ūkinės veikos diversifikaciją“
II prioriteto „Sveika ir konkurencinga visuomenė“
2.3. tiklso „Darbo jėgos kompetencijos didinimas
siekiant atitikti darbo rinkos poreikius“
2.3.1. uždavinys „Sudaryti sąlygas informacinės
visuomenės vystymuisi“ bei
2.4. tikslo „Kultūros ir sporto infrastruktūros ir

ALYTAUS RAJONO KAIMO VIETOVIŲ
PLĖTROS STRATEGIJA 2010–2013 METAMS

1. prioriteto „Išvystytos, patrauklios,
motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime
gyvenamosios aplinkos kūrimas“
1.1. priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“.
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paslaugų plėtra“
2.4.1. uždavinys „Plėsti sporto infrastruktūrą ir didinti
sporto patrauklumą“
III prioriteto „Saugi ir patogi gyventi aplinka“
3.1. tikslo „Susisiekimo infrastruktūros ir
gyvenamosios aplinkos būklės gerinimas“
3.1.2. uždavinys „Gerinti gyvenamosios ir viešosios
bendro naudojimo aplinkos kokybę“ bei
3.2. tikslo „Elektros, šilumos ir dujų ūkio
modernizavimas“
3.2.1. uždavinys „Didinti energijos vartojimo
efektyvumą viešojo sektoriaus pastatuose ir
daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose“ bei
3.3. tikslo „Aplinkos infrastruktūros gerinimas
(geriamo vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, atliekų
tvarkymo sistemų modernizavimas)“
3.3.2. uždavinys „Renovuoti, modernizuoti ir plėtoti
geriamo vandens tiekimo, nuotekų šalinimo tinkles“.

I prioriteto „Auganti ekonomika“
1.2.tikslo „Turizmo potencialo didinimas“
1.2.3. uždavinys „Vystyti turizmo rinkodarą ir
informacinę sklaidą“
1.3. tikslo „Šiuolaikinio kaimo darni plėtra“
1.3.2. uždavinys „Skatinti kaimo bendruomenių
iniciatyvas“ ir
1.3.3. uždavinys „Gerinti gyvenimo kokybę kaime,
skatinant ūkinės veikos diversifikaciją“
II prioriteto „Sveika ir konkurencinga visuomenė“
2.4. tikslo „Kultūros ir sporto infrastruktūros ir
paslaugų plėtra“
2.4.2. uždavinys „Didinti kultūros patrauklumą ir
įvairovę“ ir
2.4.3. uždavinys „Sudaryti sąlygas turimų kultūrinių
vertybių išsaugojimui ir infrastruktūros
plėtrai“

I prioriteto „Auganti ekonomika“
1.3. tikslo „Šiuolaikinio kaimo darni plėtra”
1.3.2. uždavinys „Skatinti kaimo bendruomenių
iniciatyvas“

2. prioriteto „Kaimo tradicijų puoselėjimas
ir plėtra“ 2.1. priemonė „Kaimo gyventojų

socialinės, ekonominės saviraiškos
galimybių didinimas, pilietiškumo
skatinimas“.

2. prioriteto „Kaimo tradicijų puoselėjimas
ir plėtra“ 2.2. priemonė „Jaunimo
motyvacijos ir iniciatyvų skatinimas“.
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7.1.4. Alytaus rajono savivaldybės strateginiam plėtros planui
Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams taip pat atitinka bei
papildo Alytaus rajono savivaldybės 2007–2013 m. strateginės plėtros planą (detaliau
žr. 28 lentelę).
28 lentelė. Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams ir priemonių suderinamumas su
Alytaus rajono savivaldybės 2007–2013 m. starteginės plėtros plano prioritetais ir jų tikslais.
ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2007 – 2013 M.
STRATEGINĖS PLĖTROS PLANAS

ALYTAUS RAJONO KAIMO VIETOVIŲ
PLĖTROS STRATEGIJA 2010–2013 METAMS

1 prioriteto „Verslo, turizmo ir žemės ūkio plėtra“
1.2.
tikslo „Plėtoti turizmo paslaugas, siekiant, kad
Alytaus rajonas taptų tarptautinio turizmo dalimi“
1.2.1.

uždavinys „Plėtoti turizmo infrastruktūrą“

1.3.

tikslo „Vystyti subalansuotą žemės ūkio ir
kaimo plėtrą“

1.3.2.. uždavinys „Vystyti kaimo turizmą, senovinius
verslus ir amatus“
2 prioriteto „Infrastruktūros ir aplinkos plėtra“
2.1. tikslo „Modernizuoti rajono transporto
infrastruktūrą, siekiant užtikrinti saugų ir patogų
susisiekimą“
2.1.1. uždavinys „Kelių ir gatvių rekonstrukcija
mažinant avaringumą“ ir
2.1.2. uždavinys „Plėtoti vietinę infrstaruktūrą“
2.2.. tikslo „Užtikrinti rajono gyventojams švarią ir
sveiką gamtinę aplinką išsaugant biologinę ir
kraštovaizdžio įvairovę“
2.2.1. uždavinys „Didinti rajono kraštovaizdžio
patrauklumą gyvenimui, kūrybai, turizmui“
2.3.. tikslo „Modernizuoti ir plėtoti inžinerinį
aprūpinimą, užtikrinant teikiamų paslaugų kokybę“
2.3.2.. uždavinys „Didinti elektros energijos
naudojimo efektyvumą viešajame ir privačiame
sektoriuje“
3 prioriteto „ Žmogiškųjų išteklių ugdymas bei
tobulinimas, gyvenimo kokybės užtikrinimas“
3.5 tikslo „Tobulinti kūno kultūros ir sporto struktūrą“
3.5.2. uždavinys „Sudaryti sąlygas rajono gyventojams

1. prioriteto „Išvystytos, patrauklios,
motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime
gyvenamosios aplinkos kūrimas“ 1.1. priemonė
„Kaimo atnaujinimas ir plėtra“.
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užsiimti aktyvia sportine veikla“
3.7 tikslo „Užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą
ir plėtotę bei socialinę integraciją“
3.7.2. uždavinys „Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir
prieinamumą“

3 prioriteto „ Žmogiškųjų išteklių ugdymas bei
tobulinimas, gyvenimo kokybės užtikrinimas“
3.3. tikslo „Išsaugoti ir plačiau panaudoti regiono
kultūrinį savitumą“
3.3.1. uždavinys „Išsaugoti kultūrinį paveldą bei
didinti jo patrauklumą turizmo tikslais“ ir
3.3.2. uždavinys „Subalansuotai plėtoti
svarbiausias etninės kultūros sritis“ ir
3.3.3. uždavinys „Skatinti kūrybinę veiklą ir meno
įvairovę“

2. prioriteto „Kaimo tradicijų puoselėjimas ir
plėtra“ 2.1. priemonė „Kaimo gyventojų

socialinės, ekonominės saviraiškos galimybių
didinimas, pilietiškumo skatinimas“

3.4. tikslo „Stiprinti klubinių įstaigų vaidmenį,
remti kultūros tradicijas“
3.4.1. uždavinys „Optimizuoti kultūros įstaigų tinklą ir
stiprinti materialinę bazę“

3 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių ugdymas bei
tobulinimas, gyvenimo kokybės užtikrinimas“
3.4. tikslo „Stiprinti klubinių įstaigų vaidmenį, remti
kultūros tradicijas“
3.4.1. uždavinys „Optimizuoti kultūros įstaigų tinklą ir
stiprinti materialinę bazę“

2. prioriteto „Kaimo tradicijų puoselėjimas ir
plėtra“ 2.2. priemonė „Jaunimo motyvacijos ir
iniciatyvų skatinimas“.
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7.2 Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams
suderinamumo ir papildomumo ES finansuojamoms programoms
Rengiant Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategiją 2010–2013 metams daug
dėmesio skirta tam, kad numatytos įgyvendinamos priemonės ir veiksmai derintųsi ir papildytų
įvairias ES lygmens iniciatyvas. Žemiau aprašytos Europos regioninės plėtros fondo, Europos
socialinio fondo, Sanglaudos fondo, Europos žuvininkystės fondo remiamos veiklų sritys, kurias
papildo Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams.

7.2.1. Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams
suderinamumo ir papildomumo Europos regioninės plėtros fondui
Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams papildo šias sritis:


Urbanistinės aplinkos infrastruktūros gerinimas (įskaitant pramonės ir kitų pažeistų

vietovių regeneravimą).


Bendruomeninės urbanistinės infrastruktūros gerinimas (viešosios svarbios verslui

laisvalaikio, sporto, kultūrinės, urbanistinės, transporto infrastruktūros renovacija ir plėtra).


Viešosios infrastruktūros ir paslaugų, susijusių su verslo sąlygų gerinimu užimtumo

didinimu, plėtra, esančių viešųjų pastatų: (mokyklų, kultūros centrų ir t. t.) modernizavimas ir
pritaikymas kaimo vietovėse, suteikiant patalpas verslo pradžiai, steigiant vietinės reikšmės
inkubatorius, teikiant konsultacijas, reikalingas verslui pradėti ar žmonėms įsitraukti į darbo rinką.


Parama mokslo, mokymo, bendruomeninių, socialinių pastatų renovacijai kaimo

vietovėse.


Universalių daugiafunkcinių centrų skatinimas kaimo vietovėse, turinčiose mažiau kaip

1 tūkst. gyventojų.


Institucijų, teikiančių socialines paslaugas, modernizavimas ir įkūrimas vietovėse,

turinčiose daugiau kaip 3 tūkst. gyventojų.


Nacionalinės sveikatos priežiūros, mokslo sistemos institucijų, priklausančių valstybei

ar savivaldybėms, institucijų, teikiančių socialines paslaugas, valstybės ar savivaldybių kultūros
centrų renovacija ir apšildymas, siekiant padidinti energijos panaudojimo efektyvumą.
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7.2.2. Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams
suderinamumo ir papildomumo Europos socialiniam fondui
Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams papildo šias sritis:


Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas.



Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija.



Paslaugos, skirtos paskatinti socialinę riziką ir socialinę atskirtį patiriančius asmenis

įsitraukti į darbo rinką.


Mokymosi visą gyvenimą prieinamumo didinimas.



Institucijų bendradarbiavimas ir partnerystė

7.2.3. Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams
suderinamumo ir papildomumo Europos sanglaudos fondui
Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams papildo šias sritis:


Parama švietimui, mokymui, bendruomenės ir socialiniams veiksmams skirtų pastatų

renovacijai kaimo vietovėse.


Viešosios turizmo infrastruktūros plėtra panaudojant gamtinius ir kultūros paveldo

išteklius ir aktyvaus turizmo (poilsio) infrastruktūros kūrimas ir modernizavimas.


Nuotekų tinklo įrengimas ir tvarkymas.



Geriamojo vandens tiekimo tinklo įrengimas ir tvarkymas.
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8.

Planuojami strategijos viešinimo veiksmai
Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams įgyvendinimo metu

planuojamas vykdyti strategijos viešinimas. Vadovaujantis Informavimo apie Lietuvos kaimo
plėtros 2007–2013 metų programą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklėmis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 3D-191 (Žin.,
2007, Nr. 48-1868), strategijos įgyvendinimo metu, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo
prašymo pateikimo datos Alytaus rajono VVG įrengs aiškinamąjį stendą.
Kaip informavimo priemonė plačiai bus naudojamas Alytaus rajono savivaldybės interneto
puslapis bei vietos spauda, siekiant viešinti informaciją susijusią su strategijos įgyvendinimu. Be
to, Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu planuojama sukurti Alytaus rajono VVG internetinį
puslapį, kuriame bus talpinama vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams aktuali informacija.
Taip pat numatoma kasmet pasigaminti išorines ženklinimo priemones (kanceliarines
prekes, lipdukus ir pan.) su EŽŪFKP atributika.
Strategijos įgyvendinimo metu taip pat planuojama surengti keturis informacinius
renginius, kurių Alytaus rajono VVG teritorijos suinteresuoti asmenys bus supažindinami su
parengta Strategija bei dalyvavimo jos įgyvendinime galimybėmis. Taip pat šių renginių metu bus
teikiama informacija dėl paraiškų pildymo, aktualių informacijos šaltinių ir pan. 2015 metais
planuojama surengti Strategijos įgyvendinimo konferencija.
Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams viešinimo priemonės
ir jų įgyvendinimas laiko atžvilgiu iliustruojamas 23 lentelėje.
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PRIEDAI
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PPRIEDŲ SĄRAŠAS
Nr.

Pavadinimas

Apimtis

1 priedas.

Valstybinės saugomos teritorijos Alytaus rajone

1 lapas

2 priedas.

Valstybės saugomi gamtos paminklai Alytaus rajone

1 lapas

3 priedas.

Pagrindinės Alytaus rajono savivaldybės kultūros infrastruktūros sudedamosios

1 lapas

4 priedas.

Kaimo bendruomeinių, seniūnijų atstovų interviu-diskusijos su ekspertais dalyvių
sąrašas

2 lapai

5 priedas.

Kaimo bendruomenių, seniūnijų interviu-diskusijų su ekspertais ataskaita

19 lapų

6 priedas.

Kaimo bendruomenių apklausos ataskaita

11 lapų

7 priedas.

Kaimo bendruomenių, seniūnijų anketinės apklausos ataskaita

10 lapų

8 priedas.

Gyventojų anketinės apklausos ataskaita

16 lapų

9 priedas.

Jaunimo anketinės apklausos ataskaita

11 lapų

10 priedas.
11 priedas.
12 priedas.

13 priedas.
14 priedas.
15 priedas.
16 priedas.
17 priedas.

Alytaus rajono VVG narių, dalyvavusių organizuotose kelionėse (Rietavas, Jurbarkas,
Estija) dalyvių sąrašai ir kelionių nuotraukos
Bendradarbiavimo susitarimai
Alytaus rajono savivaldybės seniūnijų išduoti raštai dėl jose įregistruotų kaimo
benruomenių
Alytaus rajono VVG teritorijoje registruotų kaimo bendruomenių pritarimą Alytaus
rajono kaimo vietovių plėtros 2010–2013 metų strategijai pagrindžiantys dokumentai
Alytaus rajono VVG atstovaujamos teritorijos žemėlapis
Statistinė informacija, atspindinti VVG teritorijos demografinę, socialinę, ekonominę
situaciją
Alytaus rajono VVG valdybos narių sąrašas
Informacinių renginių ir baigiamosios konferencijos dalyvių sąrašai bei renginių
nuotraukos

7 lapai
3 lapai
11 lapų

46 lapai
1 lapas
10 lapų
1 lapas
10 lapų

18 priedas.

Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. K-425

2 lapai

19 priedas.

2010 m. sausio 8 d. Alytaus rajono VVG valdybos posėdžio protokolas Nr. 7

2 lapai

20 priedas.

Įgyvendintos viešinimo priemonės

5 lapai

21 priedas.

Alytaus rajono VVG registracijos pažymėjimas

1 lapas
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Eil.
Nr.

Valstybinės saugomos teritorijos Alytaus rajone
Pavadinimas

Plotas
(ha)

Savivaldyb
ė

Apsaugos tikslai

Valstybiniai
Valstybiniai biosferos rezervatai

1.
Žuvintas

18.490

Alytaus

Įsteigtas didžiausiam Lietuvoje pelkiniam
kompleksui su liekaninių ežeru, svarbioms
vandens paukščių perėjimo ir apsistojimo
migracijų metu vietoms išsaugoti.

Nacionaliniai parkai
2.
Dzūkijos

55.040

Varėnos,
Alytaus raj.
(2150)

Įsteigtas
siekiant
reprezentuoti
miškingą
giliaslėnių upynų kraštovaizdį su žemyninių kopų
masyvais ir savitais senaisiais šilinių dzūkų
kaimais.

Regioniniai parkai
3.

Lazdijų
Metelių

17.729

Alytaus
(2129)

4.

Prienų
Nemuno kilpų

25.171

Alytaus
(2500)

Įsteigtas unikaliam didžiųjų Sūduvos ežerų
kraštovaizdžiui, jo gamtinei ekosistemai bei
kultūros paveldui išsaugoti, tvarkyti ir jų
naudojimui reguliuoti.
Įsteigtas unikaliam didžiųjų Nemuno kilpų ir
Punios šilo kraštovaizdžiui, jo gamtinei
ekosistemai bei kultūros paveldui išsaugoti,
tvarkyti ir jų naudojimui reguliuoti.

Geomorfologiniai draustiniai
5.
6.

Pivašiūnų

447

Alytaus

Raiškus tarpduburinės dislokacijos moreninis
masyvas Dzūkų aukštumoje.

Sudvajų

302

Alytaus

Nemuno upės paslėnio erozinis kalvynas.

Pedologiniai draustiniai
7.
Sabališkės

130

Alytaus

Rytų Lietuvos aukštumų vakarinių atšlaičių
velėniniai glėjiniai priemolio ir molio
dirvožemiai.

Varčios

99

Alytaus

Pietų Lietuvos aukštumų šiaurinių atšlaičių
velėniniai
jauriniai
glėjiniai
priemolio
dirvožemiai.

8.

Botaniniai draustiniai
9.
10
.

Balkasodžio

240

Alytaus

Nemuno slėnio termofilinių pušynų augalų
bendrijos su retų rūšių augalų augavietėmis.

Vidzgirio

387

Alytaus
mst.

Pietų Lietuvos miškų kompleksas Nemuno
slėnyje su retų rūšių augalų augavietėmis.
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Valstybės saugomi gamtos paminklai Alytaus rajone
Eil.
Nr.

Pavadinimas

Vietovė, saugoma teritorija

Geologiniai objektai
1.
2.
3.
4.
5.

Alovės atodanga
Nemunaičio atodangos
Didysis Dzūkijos akmuo
Dūdiškių akmuo
Raudonasis akmuo

6.
7.

Galvinio gūbrys
Panemuninkų skardis

Kaniūkų km.
Nemunaičio km.
Vangelonių km.
Dūdiškių km.
Dirmiškių girininkija, Norūnų miškas
Geomorfologiniai objektai

Subartonių girininkija, Mižonių km.
Punios girininkija

Hidrologiniai objektai
8.
9.

Druskelės šaltinis
Nemunaičio mineralinė versmė

Balkasodžio km.
Lankų km.

Botaniniai objektai
11.
12.
13.
14.

Aukščiausia Lietuvos eglė
Aukščiausia Lietuvos pušis
Senoji guoba
Storasis ąžuolas

Šaltinis: VGTU 2005 m. atliktas tyrimas.

Dzirmiškių girininkija
Punios girininkija, Punios šilas
Geisčiūnų km.
Punios girininkija, Punios šilas
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3 PRIEDAS
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Pagrindinės Alytaus
sudedamosios
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

Parkai
„Dainavos
legenda“
(Mirosalvo
seniūnija)

rajono

savivaldybės

Muziejai

kultūros

Piliakalniai

Kraštotyrininko Petro
Dumbliausko muziejus
(Alytaus seniūnija)

Bambininkų piliakalnis
(Simno seniūnija)

Dailininko Antano
Žmuidzinavičiaus tėviškė
(Miroslavo seniūnija)
„Ežero evoliucija“ (Simno
seniūnija)

Kaukų piliakalnis
(Miroslavo seniūnija)

Punios girininkijos miško
muziejus (Alytaus
seniūnija)

Papėčių piliakalnis
(Miroslavo seniūnija)

Obelijos piliakalnis
(Miroslavo seniūnija)

5.

Poteronių piliakalnis
(Alovės seniūnija)

6.

Punios piliakalnis (Punios
seniūnija)

7.

Rumbonių piliakalnis
(Alytaus seniūnija)

8.

Žilvios piliakalnis
(Miroslavo seniūnija)
Olakalnis (Miroslavo
seniūnija)

9.

10.

Dzirmiškių piliakalnis
(Miroslavo seniūnija)

11.

Gerulių piliakalnis
(Butrimonių seniūnija)

12.
13.
14.

15.

infrastruktūros
Architektūros vertybės

Pivašiūnų Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo į Dangų
bažnyčia (Pivašiūnų
seniūnija)
Alovės Švč. Trejybės
bažnyčia (Alovės seniūnija)
Butrimonių Švenčiausiojo
Išganytojo bažnyčia
(Butrimonių seniūnija)
Daugų Dievo Apvaizdos
bažnyčia (Daugų seniūnija)
Krokialaukio Atsimainymo
bažnyčia (Krokialaukio
seniūnija)
Miroslavo Švč. Trejybės
bažnyčia (Miroslavo
seniūnija)
Nemunaičio Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčia
(Nemunaičio seniūnija)
Punios Šv. Apaštalo Jokūbo
bažnyčia (Punios seniūnija)
Rumbonių Švč. Trejybės
bažnyčia (Alytaus
seniūnija)
Simno Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo į Dangų
bažnyčia (Simno seniūnija)
Ūdrijos Švč. Jėzaus Širdies
bažnyčia (Krokialaukio
seniūnija)
Bukaučiškių koplyčia
(Daugų seniūnija)
Raižių mečetė (Punios
seniūnija)
Kurnėnų mokyklos
architektūrinis ansamblis
(Miroslavo seniūnija)
Dapkiškių dvaras
(Krokialaukio seniūnija)
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Kaimo bendruomeinių,
ekspertais dalyvių sąrašas
Eil.
Nr.

Susitikimo data,
seniūnija

1.
2.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vardas, pavardė
Irena Pranckienė

2009 m. rugsėjo 15 d.
Simno seniūnija

Irena Butrimienė

Vytautas Viršilas
Jolita Kavaliauskienė
Rimas Mačiulynas

2009 m. rugsėjo 15 d.
Krokialaukio
seniūnija

9.
10.

seniūnijų

Donatas Mickus
Genė Zorskienė
Rimas Jarmala
Nijolė Žiūkienė
Danutė Kelminskienė

2009 m. rugsėjo 15 d.
Miroslavo seniūnija

Zita Reipienė

11.

Audronė Granskienė

12.

Eglė Sereičikienė

13.

Jonas Cickevičius

14.

2009 m. rugsėjo 15 d.
Raitininkų seniūnija

Elena Ramanauskienė

15.

Alvyra Kazakevičienė

16.
17.

Arūnas Laukaitis
Monika Ražanauskienė

18.

2009 m. rugsėjo 16 d.
Daugų seniūnija

19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Jurgita Lingytė
Algirdas Marčiukonis
Vytautas Krivas

2009 m. rugsėjo 16 d.
Alovės seniūnija

2009 m. rugsėjo 16 d.
Nemunaičio seniūnija

Asta Kisielienė
Dalė Svirinavičienė
Gražina Čyžienė
Alvyda Urbanavičienė
Marijona Krajauskienė
Danutė Česnulevičienė
Algimantas Krajauskas
Jonas Janavičius

atstovų

interviu-diskusijos

su

Atstovaujama bendruoenė
Ąžuolinių kaimo bendruomenė,
pirmininkė
Ąžuolinių kaimo bendruomenė
Simno seniūnija, seniūnas
Simno seniūnija, seniūno pavaduotoja
Asociacija „Krokialaukio kaimo
bendruomenė“, pirmininkas
Santaikos kaimo bendruomenė,
pirmininkas
VO „Želmuo“, vadovė
Krokiaulio seniūnija, seniūnas
Parėčėnų kaimo bendruomenė „Mažoji
sodybėlė“, pirmininkė
Vankiškių kaimo bendruomenė,
pirmininkė
Miroslavo seniūnijos vendruomenės VO
„SVIRTIS“, vadovė
Kumečių kaimobendruomenė,
pirmininkė
Ryliškių kaimo bendruomenė,
pirmininkė
Asociacija „Makniūnų sodžiaus
bendruomenė“, pirmininkas
Alytaus rajono, Makniūnų kaimo
pagrindinė mokykla, direktorė
Alytaus rajono Daugų kultūros centro
Makniūnų filialas, vadovė
Raitininkų seniūnija, seniūnas
Kančėnų kaimo bendruomenė
„Dėmesio centras“, pirmininkė
Daugų miesto bendruomenės VO
„Daugų kraštas“, projektų finansininkė
Daugų seniūnija, seniūno pavaduotojas
Alytaus kaimo bendruomenės
visuomeninė organizacija „Alytaus
kaimelis“, pirmininkas
Alovės bendruomenės VO „Susiedai“,
pirmininkė
Asociacija „Venciūniškiai“, pirmininkė
Asociacija „Venciūniškiai“
Alovės seniūnija, seniūnė
VO Žalieji Nemunaičio skautai, vadovė
Asociacija „Nemunaičio
bendruomenė“, pirmininkė
VO „Nemuno vingis“, pirmininkas
Nemunaičio seniūnija, seniūnas
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Zita Lukoševičienė
2009 m. rugsėjo 18 d.
Butrimonių seniūnija

2009 m. rugsėjo 18 d.
Punios seniūnija

Milda Stanevičienė
Algirdas Jusas
Fabijonas Delinda
Alvydas Bernatavičius
Antanina Beitnarienė
Laimutė Žūsinienė

36.
37.

Gintautas Laukaitis
Gintarė Romančiuckienė

38.

Antanas Margelis

39.
40.

Lina Astrauskienė
Simas Salickas

2009 m. rugsėjo 18 d.
Alytaus seniūnija

41.

Vytautas Mockevičius

42.

Artūras Kašeta

43.
44.

Visvaldas Dumbiauskas
Mons. Vincas Baublys

45.

Kristina Šoblickaitė

46.

Audronė Anušauskienė

47.

2009 m. rugsėjo 18 d.
Pivašiūnų seniūnija

Albinas Čelkonas

48.

Vida Vrubliauskienė

49.

Rima Čelkonienė

VO Butrimonių bendruomenė
„Šveisa“, pirmininkė
Asociacija Eičiūnų bendruomenė,
pirmininkė
Butrimonių seniūnija, seniūnas
Medukštos bendruomenė, pirminkas
Žagarių bendruomenė, pirmininkas
Vaisodžių kaimo bendruomenės VO
„Vaisodžiai“, pirmininkė
VO „Punios ainiai“, pirmininko
pavaduotoja
Punios seniūnija, seniūnas
Linkiškelių kaimo bendruomenė,
pirmininkė
Luksnėnų bendruomenė „Spindulys“,
pirmininkas
Genių bendruomenė, pirmininkė
Asociacija „Bendruomenė Talokiai“,
pirmininkas
Miklusėnų bendruomenės VO
„Miklusėnai“, pirmininkas
Radžiūnų kaimo bendruomenė,
pirmininkas
Alytaus seniūnija, seniūnas
Pivašiūnų Švč. M. Marijos ėmimo į
dangų parapija, klebonas
Asociacija „Pivašiūnų kaimo
bendruomenė“, pirmininkė
Eičiūnų kaimo vaikų ir jaunimo
užimtumo centras, direktorė
Asociacija Pivašiūnų kaimo
bendruomenė „Pivašiūniškiai“,
pirmininkas
VO Junčionių kaimo bendruomenė,
vadybos narė (įgaliota atstovauti,
kuriant VVG strategiją)
Pivašiūnų seniūnija, seniūnė
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ASOCIACIJA „ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“

KAIMO BENDRUOMEINIŲ, SENIŪNIJŲ
INTERVIU-DISKUSIJŲ SU EKSPERTAIS ATASKAITA

2009-10-12
Alytus

Interviu-diskusijos vestos su: Alytaus rajono kaimo bendruomenių, seniūnijų atstovais.
Vykdytų interviu-diskusijų tikslas: išsiaiškinti Alytaus rajono VVG teritorijos lūkesčius
ir nuomonę apie apimamos teritorijos plėtros galimybes, įvertinant kiekvienoje seniūnijoje
kylančias problemas ir jų sprendimo galimybes.
Interviu-diskusijų vykdymo laikotarpis: interviu-diskusijos buvo vykdomos 2009 m.
rugsėjo 16–30 dienomis

1 pav. Susitikimai Butrimonių ir Pivašiūnų seniūnijose.
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Interviu buvo vykdomi kiekvienoje seniūnijoje atskirai,
dalyvaujant vietos kaimo bendruomenių ir seniūnijų
atstovams. Interviu metu buvo naudojamas „Minčių
lietaus“ metodas, siekiant apibrėžti kylančių problemų
sprendimo

galimybes.

Toliau

buvo

inicijuojamos
diskusijos,
analizuojant

numatytų

alternatyvų

2 pav. Susitikimas Alovės seniūnijoje.

privalumus

ir

trūkumus

bei

įgyvendinimo sunkumus.
Žemiau

pateikiama

lentelė,

kurioje

atsispindi

pagrindiniai interviu-diskusijų metu užfiksuoti pasiūlymai ir
kai kurie duomenys apie juos.
3 pav. Susitikimas Raitininkų seniūnijoje.

1 lentelė. Interviu-diskusijų su kaimo bendruomenių ir seniūnijų atstovais metu užfiksuoti pasiūlymai.

Eil.
Nr.

Seniūnija
(bendruomenė)

1.

Simno seniūnija

2.

Simno seniūnija

3.

Simno seniūnija
(Ąžuolinių kaimo
bendruomenė)

4.

Simno seniūnija

5.

Simno seniūnija

6.

Simno seniūnija

7.

Simno seniūnija

Problemos / pasiūlymai

Pastabos

Įgyvendinti
Mergalaikio Problemos dėl vandens bokšto
vandentvarkos projektą
nuosavybės
Verebiejų nuotekų sistemos
sutvarkymas
Autobusų stotelės įrengimas

Problemos
nuosavybės

dėl

žemės

Uždarytų slaugos namų pastato Problemos dėl rekonstrukcijai
perdavimas bendruomenėms, jų ir pastato priežiūrai bei
veiklai vystyti
išlaikymui reikalingų lėšų
Viešo
maitinimo
įstaigų
trūkumas:
siūloma
skatinti
vietos
verslininkus
įsteigti
maitinimo įstaigą
Šiuo metu įrengta aikštė,
viešas tualetas ir vandens
Simno
ūkininkų
turgelio
tinklai, tačiau nėra įrengti
legalizavimas
paviljonai, nėra stalų, reikia
įteisinti turgavietę
Reikalingas inventorius parko
Ąžuolynų parko sutvarkymas ir priežiūrai, taip pat reikia
plėra
sutvarkyti
priėjimą
prie
piliakalnio, sutvarkyti takus,
įrengti laiptus ir ženklus,
Laivelio pastatymas
šiukšliadėžes ir suoliukus –
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tinkama vieta turizmui, greta –
tvenkinys.

8.

Simno seniūnija

9.

Simno seniūnija

10.

Simno seniūnija
(Mergalaukio
bendruomenė)

11.

Simno seniūnija

12.

Simno seniūnija

13.

Simno seniūnija

Siūloma pastatyti laivelį,
pritaikant jį vietos amatinikų
dabų ekpsonavimui ir prekybai
Mokykla
įsikūrusi
netoli
Žuvinto biosferos rezervato,
kuriame vystomas ekologinis
turizmas. Mokykloje veikia
bendrabutis, kurio talpumas
Gamtos mokyklos įtraukimas į didesnis
nei
poreikis
turizmo veiklą
apgyvendinimi, todėl dalis
patalpų galėtų būti panaudotos
turistų apnakvinidinimui, šiam
tikslui greta taip pat galima
būtų įrengti stovyklavimui
tinkančias aikšteles.
Siūloma apjungiant Simno
miestą bei Gilučio, Žuvinto ir
Dusios
ežerus
sukurti
turistinius maršrutus (tame
tarpe
ir
pritaikytus
dviračiams), kurie apjungtų
įdomiausias vietas. Tam taip
pat
reikėtų
įgyvendinti
Sukurti turizmo maršrutus ir
viešinimo priemones, įrengtas
takus
trasas paženklinti, sukurti
palaikančią infrastruktūrą –
turistinėse trasose turėtų būti
įrengtos poilsiui tinkamos
aikštelės,
kuriose
turistai
galėtų
pasinaudoti
viešo
tualeto paslaugomis, atsigerti,
užkąsti ir pan.
Angininkų apšvietimas
Vienerių žydų ir dvejų
vokiečių kapinių sutvarkymas
Šiuo metu Simne apleisti
pastatai (buvusi „Ąžuolinių“
mokykla, buvusių slaugos
Nenaudojamų
pastatų
namų
pastatas),
kuriuos
pritaikymas
galima pritaikyti vietos verslo,
turizmo ar bendruomenės
reikmėms
Šarvojimo salės įrengimas ir
įteisinimas
Senųjų kapų sutvarkymas
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Lankytinų
ir
turizmui
tinkančių vietų sutvarkymas ir
pritaikymas
(pvz.,
stovyklaviečių
įrengimas),
Verslumo skatinimas
turizmo paslaugų teikimas
(pvz., Gilučių kalnai itin
tinkama vieta keturračių verslo
vystymui)
Šiuo
metu
pasigendama
solidarumo ir sutarimo tarp
Skatinti gyventojų ir vietos
vietos gyventojų ir valdžios,
valžios bendradarbiavimą
tai trukdo efektyviam vietovės
tvarkymui ir plėtrai
Šiuo metu keičiami pastato
langai, atnaujinama elektros
instaliacija, planuojama įsigyti
Reikalinga bendruomenės VO tautinių rūbų komplektus. Taip
„Želmuo“ salės rekonstrukcija
pat reikalinga atlikti stogo bei
sienų rekonstrukciją, atnaujinti
lauko aikštelę, joje įrengiant
vietą scenai.
Kapinių aikštelės įrengimas
Reikalinga
Vytauto
gatvės
Krokialaukyje rekonstrukcija
Pėsčiųjų
perėjos
prie
Santaikos
pagrindinės
Pėsčiųjų perėjos įrengimas
mokyklos įrengimas, įregiant
kalniukus
(„gulinčius
policininkus“)

14.

Simno seniūnija

15.

Simno seniūnija

16.

Krokialaukio seniūnija

17.

Krokialaukio seniūnija

18.

Krokialaukio seniūnija

19.

Krokialaukio seniūnija
(Santaikos
bendruomenė)

20.

Krokialaukio seniūnija
Santaikos pagrindinės mokyklos
(Santaikos
aikštyno rekonstrukcija
bendruomenė)
Krokialaukio seniūnija

21.

22.

(Santaikos
bendruomenė)

Krokialaukio seniūnija

Jaunimo užimtumo didinimas

Pušyno pritaikymas laisvalaikio
organizavimui

Sporto
salės
jaunimui
įrengimas.
Įrengimų
ir
priemonių įsigijimas.
Šiuo metu nėra tinkamų
patalpų.
Pušyno
„Dainų
slėnis“
suformavimas – įrengti aikštę,
suoliukus,
vietą
scenai,
apšvietimą, vaikų žaidimo
aikštelę.
Žemė priklauso Valstybei,
visuomeninės paskirties. Būtų
reikalingas leidimas medžių
kirtimui pušyne – dalį jų
reikėtų iškirsti norint įrengti
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23.

24.

25.

26.

takučius, padaryti vietą scenai
ir pan. Taip pat gali kilti
interesų
konfliktai
tarp
gyvetojų dėl pušyno kirtimo.
Paplūdimio prie Krokialaukio
tvenkinio
įrengimas,
Poilsio
infrastruktūros pusiasalio sutvarkymas (kelio
Krokialaukio seniūnija
atnaujinimas ir plėtra
asfaltavimas,
smėlis,
šiukliadėžės,
suoliukai,
pavėsinės ir pan.)
Santaikos dalis (taip pat ir
galimybė apšviesti kapines) ir
Krokialaukio seniūnija Apšvietimo įrengimas
Krokialaukio (Žuvinto g. dalis,
prie kapinių, šarvojimo salės),
Ūdrijos kaime
Valymo
įrenginiai,
kanalizacijos
sistemos
Kanalizacijos
sistemos rekontrukcija.
Krokialaukio seniūnija
rekonstrukcija
Planuojama projekto vertė
apie 1,5–2 mln. Lt
Seniūnijos
kanalizacijos
ir
Miroslavo seniūnija
vandentiekio tinklų atnaujinimas
ir plėtra
Stogo rekonstrukcija.

27.

Miroslavo seniūnija

28.

Miroslavo seniūnija

Siekiama, kad šiose patalpose
būtų ir bendruomenei skirtos
patalpos
bei
socialinių
paslaugų centrui (senyvo
amžiaus asmenų užimtumui).
Mokyklos
aikštyno
atnaujinimas,
teritorijos
įrengimas
ir
Miroslavo vidurinės mokyklos apšvietimo
aptvėrimas.
aplinkos sutvarkymas
Miroslavo
kultūros
renovavimas

namų

29.

Miroslavo seniūnija

Bendruomenės centro įkūrimas

30.

Miroslavo seniūnija

Šarvojimo
salės
Kumečiuose

įrengimas

Buvo rengti projektai.
Šiuo
metu
bendruomenė
įsikrusi 11 kv. m ploto
patalpose, sveikatos priežiūros
centrui
priklausančiame
pastate. Bendruomenė siekia
įkurti
bendruomenės
užimtumo centrą, kuriame
galėtų
vykti
sporto,
kulinarijos, mezgimo, vietos
amatų būreliai suaugusiems.
Probemos dėl patalpų
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31.

32.

33.

Miroslavo seniūnija

Miroslavo seniūnija
(Vankiškių
bendruomenė)

Miroslavo seniūnija

Kumečių gaisrinės atgaivinimas

Bendruomenės patalpų plėtra:
tikslinga
bendruomenės
patalpose sudaryti galimybę
suteikti laikiną apnakvindinimą
moterims ir vaikams.
Taip pat reikalinga įrengti
šarvojimo salę (šiuo metu
šarvojama namuose arba vežama
į Santaiką, Miroslavą, Alytų) –
problemos dėl patalpų.

(Vankiškių
bendruomenė)

Kanalizacijos
atnaujinimas

Miroslavo seniūnija
35.

(Parėčėnų kaimo
bendruomenė „Mažoji
sodybėlė“)

Miroslavo seniūnija
36.

(Parėčėnų kaimo
bendruomenė „Mažoji
sodybėlė“)

Bendruomenė
svarsto
galimybę
persikelti,
–
tinkamaiusia vieta – buvęs
pradinės mokyklos pastatas,
tačiau šiuo metu čia įrengtas
socialinis būstas, kuriame
gyvena 4 šeimos.

Dviračių takų įrengimas, parko
sutvarkymas prie mokyklos
Miroslave

Miroslavo seniūnija
34.

Šiuo metu uždaryta, tačiau
vietos gyvenetojai mano, kad
netikslingai
Šiuo
metu
bendruomenė
įsikūrusi 14 kv. m patalpose
Kultūros centro pastate, kartu
su
biblioteka
(salė
ir
bendruomenės
patalpos
nešildomos).

Buvusios
sporto
rekonstrukcija

tinklų

Nėra centrinio
kanalizacijos,
įrenginių

surinkimo
valymo

Atnaujinti futbolo aikštės
dangą, krepšinio aikštelės
dangą ir lankus (šiuo metu yra
aikštės
tik vienas nusidėvėjęs lankas),
įrengti teniso aikštelę (šiuo
metu vaikai patys pasidarę
strypus).

Bendruomenės
patalpų
renovacija: sienų ir grindų
Šiuo metu neveikia katilinė
remontas, šildymo sistemos
įrengimas (prioritetas)

Miroslavo seniūnija
37.

(Parėčėnų kaimo
bendruomenė „Mažoji
sodybėlė“)

Miroslavo seniūnija
38.

39.

(Parėčėnų kaimo
bendruomenė „Mažoji
sodybėlė“)

Miroslavo seniūnija

Kaukių piliakalnio sutvarkymas:
Buvę
mediniai
laiptų rekonstrukcija (Tarp
susidevėję.
Parėčių ir Kumečių).

laiptai

Galėtų
būti
rengiami
suremontavus bendruomenės
Organizuoti amatų mokymus patalpose. Reikalinga įsigyti
gyventojams
priemones,
trūksta
finansavimo žmonėms, kurie
mokintų apmokėti.
Organizuoti mokymus vietos Galėtų
būti
rengiami
ūkininkams
–
galimybės, suremontavus bendruomenės
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(Parėčėnų kaimo
bendruomenė „Mažoji
sodybėlė“)

alternatyvus žemės ūkis ir pan.

patalpose.
Trūksta
finansavimo žmonėms, kurie
mokintų apmokėti.

Miroslavo seniūnija
40.

41.

(Parėčėnų kaimo
bendruomenė „Mažoji
sodybėlė“)

Raitininkų seniūnija

42.

Raitininkų seniūnija

43.

Raitininkų seniūnija

44.

Raitininkų seniūnija

45.

Raitininkų seniūnija

Daugų seniūnija
46.

(Kančėnų kaimo
bendruomenė)
Daugų seniūnija

47.

(Kančėnų kaimo
bendruomenė)

Reikia atkreipti dėmesį į
nenaudojamų pastatų priežiūrą ir
panaudojimo galimybes
Kelių asfaltavimas – nuo
Makniūnų į Nemunaičio pusę
(apie 800 m) ir Ryliškių gatvėse
(apie 400 m) (prioritetas).
Vandentiekis
bešeimininkis
(prieš du metus buvo kreiptasi
dėl nuosavybės dokumentų
Ryliškių
gyvenvietės
tvarkymo), bokštas prastos
vandentiekio
sistemos
būklės (siūloma į gręžinį
atnaujinimas (reikalinga apie 50įmontuoti spaudiminį daviklį),
60 tūkst. Lt)
dalies vamzdžių keitimas,
nugeležinimo
įrenginių
įrengimas.
Siūloma įrengti sodybą, kurioje
puoselėjami amatai, kulinarija, Abejojima dėl naudos
juodoji keramika
Statytas dar iki 1940 m.,
tinkama erdvė, vieta. Siūloma
įrengti
bendruomenei
priklausančias
patalpas
pritaikant
bendruomenės
Ryliškių
mokyklos
pastato
poreikiams.
Laisvalaikio
pritaikymas bendruomenei
užimtumo
infrastruktūros
plėtra: aerobikos, gimnastikos
salės. Taip pat patalpų
Raitininkų
bendruomenės
sueigoms įrengimas.
Turgavietės
įrengimas
–
aikštelė, kurioje vietos ūkininkai Abejojima dėl naudos
galėtų pardavinėti savo gaminius
Aikštynų ir vaikų žaidimo
Žemė
valstybinė,
prie
aikštelių
atnaujinimas
ir
uždarytos Kančėnų pradinės
įrengimas: atitverti mokyklos
mokyklos (dalyje patalpų
teritorijoje esančias sporto zonas
biblioteka,
dalis
–
nuo kelio, įrengti vaikų žaidimo
bendruomenės).
aikštelę (pirmas prioritetas).
Prioritetas – bent 1–2 km
Vaikantonių gyvenvietės kelio
pačioje gyvenvietėje. Keliui
asfaltavimas (trečias prioritetas).
yra paruoštas pagrindas.
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Daugų seniūnija
48.

(Kančėnų kaimo
bendruomenė)
Daugų seniūnija

49.

(Kančėnų kaimo
bendruomenė)
Daugų seniūnija

50.

(Kančėnų kaimo
bendruomenė)

Daugų seniūnija
51.

(Daugų miesto
bendruomenės VO
„Daugų kraštas“,
projektų finansininkas)

Daugų seniūnija
52.

(Daugų miesto
bendruomenės VO
„Daugų kraštas“,
projektų finansininkas)

Daugų seniūnija
53.

(Daugų miesto
bendruomenės VO
„Daugų kraštas“,
projektų finansininkas)

Senų
vandentiekio
ir
kanalizacijos
vamzdynų
atnaujinimas.
Rūsyje laisva patalpa, kurią
patalpų
galima pritaikyti renginių
gyventojų
organizavimui. Reikėtų atlikti
(antras
grindų,
sienų,
langų
rekonstrukciją, įsigyti baldus
Seniūnijoje veikia 4 individulios
įmonės (medžio apdirbimas,
baldai) – tikslingas vietos verslo
mokymas,
partnerystės
sprendžiant vietos problemas
skatinimas.
Ši
veikla
numatoma
įgyvendinant
projektą
„Kompleksinė Daugų miesto
Daugų
miesto
aikštės
plėtra“, kuris pateiktas siekiant
rekonstrukcija ir pritaikymas
gauti finansavimą iš Europos
renginiams
Sąjungos fondų, pagal 2007–
2013
metų
Sanglaudos
skatinimo veiksmų programą.
Ši
veikla
numatoma
įgyvendinant
projektą
Turgavietės
Dauguose „Kompleksinė Daugų miesto
įrengimas,
kurioje
vietos plėtra“, kuris pateiktas siekiant
ūkininkai ir amatininkai galėtų gauti finansavimą iš Europos
parduoti savo gaminius
Sąjungos fondų, pagal 2007–
2013
metų
Sanglaudos
skatinimo veiksmų programą.
Tai vienintelė tokio talpumo
salė Daugų seniūnijoje (400–
500
vietų),
kurioje
organizuojami
didesnės
apimties ir svarbiausi Daugų
miesto tradciniai renginiai,
minimos valstybinės šventės.
Be to, rekonstruotoje salėje
VšĮ Daugų technologijos ir
būtų galima rengti jaunimui
verslo mokyklos aktų salės
šokius,
suaugusiųjų
rekonstrukcija
susibūrimo vakarus – šiuo
metu salėje tūksta įrangos,
nesutvarkyti užkulisiai, žiemą
salė nešildoma.
Bendruomenės
pritaikymas vietos
susibūrimams
prioritetas).

Ši
veikla
numatoma
įgyvendinant
projektą
„Kompleksinė Daugų miesto
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plėtra“, kuris pateiktas siekiant
gauti finansavimą iš Europos
Sąjungos fondų, pagal 2007–
2013
metų
Sanglaudos
skatinimo veiksmų programą.

Daugų seniūnija
54.

(Daugų miesto
bendruomenės VO
„Daugų kraštas“,
projektų finansininkas)

Daugų seniūnija
55.

(Daugų miesto
bendruomenės VO
„Daugų kraštas“,
projektų finansininkas)

Prioritetinėmis
problemomis
išskiriamas užimtumas, ypač
jaunimo ir moterų, – siūloma
Dauguose įsteigti laisvalaikio
užimtumo
centrą,
kuriame
galėtų veikti ir jaunimo sporto
salė bei veiklą tęstų „Klėtelė“ –
neoficiali vietos bendruomenės
moterų organizacija, kurios
narės
reguliariai
renkasi
seniūnijoje, Kutūros centro
patalpose, savo namuose ar
bibliotekoje ir organizuojasi
įvairių
temų
susitikimus,
užsiėmimus. Tačiau kadangi
neturi patalpų negali pagal
poreikius išplėsti savo veiklos,
surinkti
didesnio
skaičiaus
norinčių moterų.
Šiame centre taip pat galėtų
veikti ir tradicinių vietos amatų
dirbtuvėlės.
Kadangi vietovės gyventojai
užsiima
augalininkyste
ir
gyvulininkyste, ir savo gaminius
sekia parduoti, manoma, kad
tikslinga ne tik turgaus aikštės
Dauguose
įrengimas,
bet
siūloma
organizuoti
ir
išvykstamus turgelius – pvz., į
Alytaus miestą, kur vietos
ūkininkai galėtų savo gaminius
pasiūlyti platesnei ir didesnes
pajamas gaunančiai rinkai. Šiuo
metu sunku tai padaryti, nes ne
visi gyventojai turi nuosavą
transportą, be to, maisto gaminių
gabenimui reikalingos specialios
talpos ir sąlygos. Siūloma įsigyti
viešąją transporto priemonę,
kuria galėtų naudotis vietos
ūkininkai
organizuodami
keliones-turgelius, vykti į muges

Tam nėra tinkamų patalpų.
Potencialus sprendimas –
Daugų vidurinės mokyklos
bendrabučio
pritaikymas,
rekonstruojant bei įsigyjant
įrangą ir baldus, reikalingus
laisvalaikio centro veiklos
vykdymui. Manoma, kad
tikslinga
tokiame
centre
įrengti viešą skalbyklą, kurios
paslaugomis
galėtų
pasinaudoti vyresnio amžiaus
ar prie vandentiekio tinklų
neprisijungę
ar
tiesiog
automatinių
skalbyklių
neturintys žmonės.

Siūloma, kad tokiu viešuoju
transportu taip pat galėtų
naudotis ir bendruomenė savo
reikmėms,
pvz.,
atskirų
bendruomenių grupių (pvz.,
folkloro kolektyvų) išvykoms į
ekskursijas,
koncertus
(manoma, kad viešai pristačius
tokios transporto priemonės
įsigijimo
paskirtį
ir
naudojimosi taisykles, nekiltų
jokių nesutarimų tarp atskirų
bendruomenės narių). Šiuo
metu bendruomenė paprastai
naudojasi mokyklos autobusu,
tačiau dažnai tiek mokyklai,
tiek kitiems bendruomenės
nariams autobuso poreikis
sutampa (pvz., į 2009 m.
vykusią Dainų šventę vyko
tiek mokyklos, tiek senjorų
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ir pan.

Alovės seniūnija
56.

57.

58.

59.

60.

61.

(Alytaus kaimo
bendruomenė)
Alovės seniūnija
(Alytaus kaimo
bendruomenė)
Alovės seniūnija
(Alytaus kaimo
bendruomenė)
Alovės seniūnija
(Alytaus kaimo
bendruomenė)
Alovės seniūnija
(Alytaus kaimo
bendruomenė)
Alovės seniūnija
(Alytaus kaimo
bendruomenė)
Alovės seniūnija

62.

(Alytaus kaimo
bendruomenė)
Alovės seniūnija

63.

(Alytaus kaimo
bendruomenė)
Alovės seniūnija

64.

(Alytaus kaimo
bendruomenė)
Alovės seniūnija

65.

(Alytaus kaimo

Prie bendruomenės
reikia
įrengti
automobiliams

kolektyvai – tokiu atveju
pirmenybė
teikiama
moksleiviams,
o
pirkti
autobuso
paslaugas
iš
autobusų parkų daug brangiau.
būstinės
aikštelė

Kelių asfaltavimas (apie 6 km)

Vaikų
žaidimo
įrengimas

aikštelės

Nuotekų, kanalizacijos tinklų 8-10
ūkininkų,
vieno
atnaujinimas
–
ūkininkų prijungimo
galimybės
nukreipimas
sudarymui – apie 6.000 litų.

Gręžinys geriamam vandeniui.

Alytaus kaimelio
įrengimas

apšvietimo

Alytaus kaimelyje labai daug
jaunimo – reikalingas jų
užimtumo didininmas: sporto
salės ir aikštelių atnaujinimas,
įrengimas.
Reikalingos patalpos amatų
Amatams
centrui bei baldai, papildomos
yra.
priemonės ir įranga.
Siūloma seniūnijoje plėtoti
pieno produktų gamybą – šiuo
metu šia veikla užsiima viena
vietos gyventoja, tačiau jai
reikalingos geriau pritaikytos
patalpos, šiuolaikiniai įrengimai
ir pan.
Siūloma seniūnijoje plėtoti ir
kitų produktų gamybą – duonos
sertifikavimas. Veikia keletas

reikalinga

įranga

153
Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams

bendruomenė)

Alovės seniūnija
66.

(Asociacija
„Venciūniškiai“)

Alovės seniūnija
67.

(Asociacija
„Venciūniškiai“)

Alovės seniūnija
68.

(Asociacija
„Venciūniškiai“)

didesnių ūkininkų
Laisvalaikio centro įsteigimas,
kurio patalpose galėtų veikti ir
pati bendruomenė, įrengiant
židinius, kad būtų galima šildyti
patalpas pagal poreikį. Tikslinga
partnerystė su kita veikiančia
bendruomene. Šiose patalpose
galėtų vykti organizuojami
renginiai, vakaronės. Šiuo metu
renginiai rengiami darželio
salėje, tačiau joje gali tilpti tik Gyvenvietėje
apie
800
iki 70 asmenų – patirtis rodo, gyventojų.
Prioritetiniai
kad toks salės taplumas nėra projektai – susiję su jaunimu.
pakankamas
–
tradicinių
švenčių, teminių vakarų metu
siekiančių atsidurti žiūrovų tarpe
būna daigiau nei leidžia salės
talpumas. Taigi, laisvalaikio
centre, turėtų būti numatomos
didesnės šios paskirties patalpos.
Taip pat būtų reikalingas
įvairios įrangos ir baldų
įsigijimas.
Tikslinga greta laisvalaikio
centro, ar kitoje gyvenvietės
vietoje
(jeigu
centras
nesteigiamas), įrengti vaikų
žaidimo aikštelę bei žaidimo
aikštyną paaugliams.
Kryžiaus aplinkos sutvarkymas,
suoliukų įrengimas, ženklų su
gatvių pavadinimais įrengimas,
kryžiaus aptvėrimas – tvorelės
įrengimas.

Alovės seniūnija
69.

(Asociacija
„Venciūniškiai“)

Alovės seniūnija
70.

(Asociacija
„Venciūniškiai“)

Alovės seniūnija
71.

(Alovės bendruomenės
VO „Susiedai“,
pirmininkė)

Mokyklos aikštyno sutvarkymas
/ atnaujinimas.
Reikalingos patalpos amatų
centro steigimui – pagrindinė
laisvalaikio centro dalis.
Alovėje veikainti bendruomenė
įsikūrusi apie 48 kv. m patalpose
ir siekia jose vystyti amatus,
vesti mokymus, tačiau trūksta
įrangos, įrankių, baldų ir kitų
piemonių.
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Alovės seniūnija
72.

(Alovės bendruomenės
VO „Susiedai“,
pirmininkė)

Nemunaičio seniūnija
73.

(Asociacija
„Nemunaičio
bendruomenė“)

Nemunaičio seniūnija
74.

(Asociacija
„Nemunaičio
bendruomenė“)

Nemunaičio seniūnija
75.

(Asociacija
„Nemunaičio
bendruomenė“)

76.

Nemunaičio seniūnija

77.

Nemunaičio seniūnija

78.

Nemunaičio seniūnija

79.

Nemunaičio seniūnija

80.

Nemunaičio seniūnija

81.

Nemunaičio seniūnija

82.

Nemunaičio seniūnija

83.

Nemunaičio seniūnija

84.

Butrimonių seniūnija

Miesto aikštėje tikslinga įrengti
estradą (su stogu) bei išskirti Turgelyje galėtų
vietą turgeliui, siekiant jo plėtros vietos ūkininkai.
ir tradiciškumo.
Patalpų įrengimo užbaigimas –
reikaliga pabaigti rekonstrukciją Nuosavybės
/ remontą, įsigyti įrangą ir sutvarkyti.
baldus.

prekiauti

dokumentai

Vandentvarka – vamzdynų
pakeitimas,
Nemunaityje.
Numatoma projekto vertė – apie
500.000 Lt. Taip pat reikalingas
nugeležinimo soties įrengimas.
Siūloma prie Nemuno įrengti
poilsio zoną: įrengti suoliukus,
šiukšliadėžes,
tualetą,
persirengimo
kabinas,
apšvietimą.
Vandentvarka – vamzdynų
pakeitimas,
Užupio
gyvenvietėje.
Numatoma
projekto vertė – apie 600.000 Lt.
Taip
pat
reikalingas
nugeležinimo soties įrengimas.
Nemunaičio
pagrindinės
mokyklos aikštyno atnaujinimas.
Inventoriaus kultūros namams
įsigijimas
–
muzikos Abejojama dėl tikslingumo
instrumentai ir įranga
Galbūt
tikslingiau
siekti
Bendruomenės
tikinčiųjų
finansavimo bendrais lietuviųparapijos salės renovacija
lenkų projektais.
Valymo įrenginių įrengimas,
Šiuo metu prie valymo
pagrindinės kanalizacijos trasos
įrenginių
prijungta
tik
nutiesimas, prie kurios žmonės
seniūnija ir mokykla.
prisijungtų patys.
Apie 800 m gatvių Nemunaityje
asfaltavimas.
Kryžių ir Pušyno gatvių
Nemunaityje asfaltavimas (apie
400 m ilgis).
Užupio gyvenvietėje prie naujų
namų ir Nemunaityje rie
bažnyčios
(prioritetas)
apšvietimų įrengimas
Vandens
valymo
įrenginių Šiuo metu neprisijungę prie
įrengimas,
kanalizacijos
ir vandentiekio
naudojasi
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85.

Butrimonių seniūnija

86.

Butrimonių seniūnija

87.

Butrimonių seniūnija

88.

Butrimonių seniūnija

89.

Butrimonių seniūnija

90.

Butrimonių seniūnija

91.

Butrimonių seniūnija

92.

Butrimonių seniūnija

93.

Butrimonių seniūnija

94.

Butrimonių seniūnija

vandentiekio
tinklų
pėtra vietiniais grežiniais, tačiau ten
Eičiūnuose – prie vandentiekio nešvarus vanduo, gręžiniai
prisijungtų apie 40, prie senka.
kanalizacijos – apie 80 namų
ūkių.
Dėl senų vamzdynų blogėja
vandens, net ir valomo,
Eičiūnuose ir Butrimonyse
kokybė.
Taigi,
siekiant
reikia
atnaujinti
esamus
kompleksiško
komunalinės
vamzdynus,
Butrimonyse
infrastruktūros
gerinimo
atnaujinti valymo įrengimus.
reikalinga atnaujinti ir esamus
vamzdynus.
Aikštės
Butrimonyse Siekiant mažinti alkocholizmą,
rekonsrukcija, stebėjimo kamerų ypač jaunimo, ir chuliganizmą
įrengimas
miestelio centre.
Butrimonių vidurinės mokyklos
futbolo aikštės atnaujinimas
Kultūros namuose vyskta
įvairių tradicinių švenčių
Kultūros
namų
renovacija
minėjimai.
(langai,
šildymo
sistema,
vandentiekis), taip pat reikalinga
Alytaus rajono savivaldybė
įsigyti reikalingą įrangą.
rašiusi projektą, vertė – apie
70.000 Lt
Parko Eičiūnuose (apie 5 ha)
nėra
oficialiai
sutvarkymas. Parkas apjungia Parkas
bažnyčią
ir
biblioteką. įregistruotas.
Reikalingas
ir
priežiūrai
tinkamos
įrangos-technikos Rengtas projektas ŽŪM.
įsigijimas.
Pradinės mokyklos Eičiūnuose
renovacija – langai ir grindys.
Butrimonių
hipodromo
atnaujinimas
–
dangos
atnaujinimas, tako sutvarkymas, Žemės
sklypas
priklauso
tribūnų įrengimas, preliminariai AB „Vilniaus paukštynas“.
reikalingos apie 150–200 tūkst.
Lt investicijos.
Eičiūnų bendruomenės patalpų
rekonstrukcija – svarbiausia
Patalpos – apie 60 kv. m,
vestibiulio grindų pakeitimas.
panauda – iki 2017 m.
Būtent
vestibiūlyje
vyksta
renginiai.
Reikalinga vieša skalbykla ir Siūloma
kultūros
namų
dušai senyvo amžiaus žmonėms. pirmame aukšte.
Pastate,
kuriame
įsikūręs
Eičiūnų moterų ir vaikų centras
„Vilties
tiltas“,
koplyčia,
muziejus, ES parama maistu,
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95.
96.

Butrimonių seniūnija
Butrimonių seniūnija
Punios seniūnija

97.

(Medūkštos
bendruomenė)
Punios seniūnija

98.

99.

(Medūkštos
bendruomenė)
Punios seniūnija
(Medūkštos
bendruomenė)
Punios seniūnija

100.

(Medūkštos
bendruomenė)
Punios seniūnija

101.

(Medūkštos
bendruomenė)

Punios seniūnija
102.

(Vaisodžių kaimo
bendruomenės VO
„Vaisodžiai“)

veikia CARITAS – veikia ir
Bendruomenės centras. Reikia
šias patalpas sutvarkyti – įrengti
nuotekų sistemą, vandeniekį,
tualetą,
sutvarkyti
šildymo
sistemą, atlikti patalpų remontą.
Reikalinga šarvojimo salė
Amatų centro steigimas.
Sodininkų bendrijoje (apie 280
gyventojų)
reikalingas
pagrindinio kelio perdengimas
(apie 1,5–2,5 km išlyginamasis
sluoksnis) bei aplinkinių gatvių
asfaltavimas (apie 6 km).
Drėkinimo
sistemos
atnaujinimas – naujos įrengimas
sodininkų bendrijoje
Sodų bendrijoje – geriamo
vandens gręžinio ir magistraliųnuvedimų įrengimas
Sodų bendrijos centre – apie
40 a. sklypas, kuriame siekiama
įrengti jaunimo užimtumo centrą
ir bendruomenės patalpas, greta
– krepšinio ir vaikų žaidimo
aikšteles.
Kelio ženklų įrengimas (8 vnt.,
preliminariai reikalinga apie
5.600 Lt jiems įrengti).

Bendruomenės būstinės stogo
renovacija, taip pat antrame
aukšte reikalingas remontas (tam
preliminariai
reikėtų
apie
7 tūkst. Lt) bei garažo stogo
keitimas
ir
pritaikymas
renginiams – bendruomenės
vasaros estrados įrengimas.
Patalpų muziejui įrengimas –
galima pritaikyti nenaudojamą
ūkinį pastatą. Siekiant įrengti
estradą ir muziejų taip pat
reikėtų įsigyti įrangą ir baldus.

Projektas dėl bendruomenės
būstinės stogo keitmimo buvo
teiktas ŽŪM – preliminariai
stogo
dangos
keitimas
kainuotų apie 27 tūkst. Lt,
stogo keitimas apšiltinant –
apie 56 tūkst. Lt.
Bendruomenės
būstinė
–
atskiras pastatas, kuriame taip
pat įsikūręs paštas, įrengta
telekomo stotelė – patalpos
perduotos
bendruomenei
15 metų panaudos sąlygomis.
Muziujaus įrengimui turimi
ekponatai.
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Punios seniūnija
103.

(Vaisodžių kaimo
bendruomenės VO
„Vaisodžiai“)

Aplinkos
tvarkymas
prie
bendruomenės
būstinės,
pritaikant
kultūriniams
renginiams – lauko estrada ir
aikštelė renginiams prie jos,
jaunimo ir vaikų žaidimo
aikštelių įrengimas.

Punios seniūnija
Vaisodžių pagrindinės mokyklos
104.

(Vaisodžių kaimo
bendruomenės VO
„Vaisodžiai“)

langų keitimas
atnaujinimas.

ir

aikštyno Mokykla atidaryta 1991 m.

Punios seniūnija
105.

(Vaisodžių kaimo
bendruomenės VO
„Vaisodžiai“)

Punios seniūnija
106.
(VO „Punios ainiai“)

Tikslinga įrengti pirtį ir dušus
žmonėms.
Pilna
Punios
pagrindinės
mokyklos aikštyno renovacija
(atnaujinti bėgimo takelius bei
krepšinio, rankinio, tinklinio
aikštelių renovacija ir mokyklos
aikštelės asfaltavimas).
Siūloma
stadioną.

Punios seniūnija
107.
(VO „Punios ainiai“)

Punios seniūnija
108.
(VO „Punios ainiai“)

Punios seniūnija
109.
(VO „Punios ainiai“)

Punios seniūnija
110.
(VO „Punios ainiai“)
111.

Punios seniūnija

112.

Punios seniūnija
(Žagarių
bendruomenė)

įrengti

miestelio

Šiuo metu prie mokyklos
esančioje aikštelėje vyksta
tradiciniai renginiai. Tačiau
aikštels danga – velėna, todėl
išmindžiojama renginių metu,
be to, nepatogu lankytojams.
Šiuo metu miestelio planuose
nėra numatytos vietos (nėra
sklypo) stadiono įrengimui.

„Panemunės dzūkų pirkia“
plėtra – įrengti 2 vnt.
kondicionierius bei greta –
pavėsinę ir pastatyti senovišką
dzūkišką trobą, kurioje įsteigti
muziejų.
Šiuo metu esantis viešas
Viešojo
tualeto
Punios tualetas nepatogioje vietoje ir
miestelyje įrengimas.
nusidėvėjęs,
netvarkingas,
todėl dažnai nenaudojamas.
Punios
miestelio
aplinkos
tvarkymas
–
skverelio
įsteigimas.
Sveikatingumo-treniruoklių
salės su pirtimi įrengimas
Punioje, teniso stalo įsigijimas
Seniūnijos komunalinio ūkio
Per mažos galimos lėšos.
plėtra (vandentvarka)
Bendruomenės
pastato
Pastatas
plotas
–
apie
rekonstrukcija, šildymo sistemos
80 kv. m. siekiama įkurti
rekonstrukcija
ir
vidaus
bendruomenės centrą.
remontas. Reikalingos įrangos,
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113.

Punios seniūnija
(Žagarių
bendruomenė)
Alytaus seniūnija

114.

(Miklusėnų
bendruomenė)
Alytaus seniūnija

115.

(Miklusėnų
bendruomenė)

Alytaus seniūnija
116.

(Talokių
bendruomenė)

Alytaus seniūnija
117.

(Talokių
bendruomenė)

baldų įsigijimas.
Buvusios mokyklos pastato
pritaikymas
bendruomenės
poreikiams.
Siūloma įsteigti kultros centrą,
kur greta būtų ir bendruomenės
Nėra tinkamų pastatų
buveinė – kartu būtų rūpinamasi
reikalinga nauja statyba.
bendruomenės kutūrine veikla,
užimtumu.

Komunalinių paslaugų plėtra Rengiami projektai Europos
(vandentiekis,
kanalizacija, Sąjungos fondų finansavimui
keliai ir šaligatviai)
gauti
Pradinės Talokių mokyklos
patalpose
panaudos
teise
suteiktos patalpos. Manoma, kad
mokykla ateityje bus uždaryta.
Tokiu atveju tikslinga uždarius
mokyklą šiose patalpose įrengti
salę bendruomenės renginiams,
plėsti laisvalaikio užimtumo
veiklą. Reikalinga šio pastato
rekonstrukcija
ir
patalpų
remontas, šildymo sistemos
renovacija.
Talokiai jungiasi su Geištarų
gamykla – iki ten nutiestas
vandentiekis ir kanalizacija, o
gyvenvietėje tik 800–900 metrų.
Preliminariai bendrai magistralei
pratęsti
reikalingos
apie
700 tūkst. Lt investicijos.

Alytaus seniūnija
Reikalingi valymo įrenginiai.

118.

(Genių bendruomenė)

Alytaus seniūnija
119.

(Genių bendruomenė)

120.

Alytaus seniūnija

–

Buvusiose darželio patalpose
šiuo metu veikia pradinė
mokykla, tačiau ją ketinama
uždaryti. Šiose patalpose galėtų
būti įrengtas užimtumo ir amatų
centras, čia taip pat įrengiant
bendruomenės būstinę.
Šiuo metu šiame pastate taip pat
yra felčerės patalpos, veikia
paštas, biblioteka.
Sporto aikštyno atnaujinimas /
įrengimas

Bendras mokyklos pastato
plotas – apie 300 kv. m.
manoma, kad šį pastatą būtų
galima įsigyti už 100 tūkst. Lt.
Taip pat būtų reikalinga
atnaujinti
baldus,
įsigyti
reikalingą įrangą ir priemones.

Alytaus rajono savivaldybės
administracijos buvo ruoštas
projektas valymo įrenginių
įrengimui.
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(Genių bendruomenė)
Alytaus seniūnija
121.

(Genių bendruomenė)

Alytaus seniūnija
122.

(Likiškelių kaimo
bendruomenė)

Alytaus seniūnija
123.

124.

(Likiškelių kaimo
bendruomenė)
Alytaus seniūnija

Reikalinga išasfaltuoti Genių
kaimo gatves – dulkės kelia Šiuo metu asfaltuota tik
nepatogumų
gyventojams, pagrindinė gatvė
kenkia sveikatai.
Šiuo
metu
nematoma
galimybės
bendruomenės
patalpas įrengti esančiame
pastate. Siūloma įsigyti žemės
sklypą ir jame statyti pastatą,
kuriame
veiklą
vykdytų
Reikalingos
patalpos
bendruomenė, kurtųsi kitos
bendruomenei
bendruomeninės organizacijos
ir pan. Taip pat planuojama
greta bendruomenės pastato
(tame pačiame sklype) įrengti
ir aikštyną (sporto ir vaikų
žaidimo aikšteles).
Bendruomenė
taip
pat
susirūpinusi vandentiekio ir
kanalizacijos būkle / plėtra

Bendruomenei apie 500 kv. m
patalpos. Tačiau veiklą sunkina Buvo teiktas projektas ŽŪM.
(Luksnėnų bendruomenė
tai, kad patalpos nešildomos
„Spindulys“)

Alytaus seniūnija
125.

(Luksnėnų bendruomenė
„Spindulys“)

Reikia atnaujinti esantį aikštyną

Alytaus seniūnija
126.

(Luksnėnų bendruomenė
„Spindulys“)

Alytaus seniūnija
127.

(Radžiūnų kaimo
bendruomenė)

Alytaus seniūnija
128.

(Radžiūnų kaimo
bendruomenė)

Pivašiūnų seniūnija
129.

VO „Junčionių kaimo
bendruomenė“

Tikslinga įrengti pliažą
Reikia atnaujinti esantį aikštyną:
įrengti naujus krepšinio lankus,
aptverti, įrengti sūpuokles ir
vaikų žaidimo aikštelę.
Siūloma įrengti šaligatvį su
dviračių taku per gyvenvietę
(apie 1 km) bei dviračių taką
nuo jos iki Alytaus.
Siūloma įrengti daugiafunkcį
centrą, kuriame būtų teikiamos
laisvalaikio
organizavimo
paslaugos – užimtumo didinimas
bei veiktų moterų krizių centras.
Taip pat čia galima būtų įsteigti
ir
amatų
centrą,
įrengti

Planuojamas pliažo įtraukimas
į gyvenvietės plėtros planus

Buvo rengtas projektas.

Šiuo
metu
pagrindinėje
neįrengtas.

šaligatvis
gatvėje

Panaudos sutartimi paskirta
dalis Junčionių mokyklos
patalpų (apie 300 kv. m
patalpų plotas).
Aplink mokyklos pastatą
driekiasi parkas, netoli –
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Pivašiūnų seniūnija
130.

VO „Junčionių kaimo
bendruomenė“

Pivašiūnų seniūnija
131.

Asociacija „Pivašiūnų
kaimo bendruomenė“

Pivašiūnų seniūnija
132.

Asociacija
„Pivašiūniškiai“

konferencijų
salę, Piligrimų kelias.
apgyvendinimo namus, globos
namus ir pan.
Šiuo metu veikia vandens
bokštas, iš kurio vanduo
tiekiamas penkiems ūkiams ir
vienai įmonei. Tuo tarpu
Reikia atnaujinti vandentiekio
gyventojai
naudojasi
sistemą bei įrengti kanalizacijos
nuosavais
gręžiniais.
tinklus
Siekiama, kad gyvenvietės
gyventojai galėtų prisijungti
prie vandentiekio tinklų – iki
40 namų ūkių.
Bendruomenė siekia gauti apie
0,5 ha sklypą netoli Piligrimų
kelio, kuriame panuojama statyti
pastatą, jame įrengiant patalpas
amatų
plėtrai,
kultūriniokulinarinio paveldo sklaidai,
vydyti edukacines programas ir
užsiėmimus. Tame pačiame
sklype
planuojama
įrengti
teritoriją stovyklavimui, vaikų
stovyklos teritoriją. Jeigu būtų
skirtas didesnio ploto sklypas,
jame taip pat planuojama įrengti
sporto aikštyną ir vaikų žaidimo
aikštelę.
Neseniai rekonstruotas šio
pastato stogas. Parengtas
projektas šio pastato likusių
išorinių
atitvarų
rekonstrukcijai bei patalpų
remontui.
Bendruomenei panaudos teise
atskirtas apie 100 kv. m ploto
Šiuo
metu
piligrimams
pastatas. Siekiama renovuot šio
reikalingas
apnakvindinimo
pastato išorę bei suremontuoti
patalpas teikia bažnyčia ir
patalpas. Dalyje šių patalpų
mokykla.
siekiama įrengti svečių namus.
Bendruomenė mano, kad
turint
lėšų
reikalingoms
medžiagoms ir projektavimui,
didelę dalį darbų galėtų atikti
ir patys.

Pivašiūnų seniūnija
133.

Asociacija
„Pivašiūniškiai“

Šaligatvio
iki
paplūdimio
nutiesimas (apie 1 km).
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Šaligatvių
įrengimas
Pivašiūnuose, bei „salelių“žiedų įrengimas, arba iškiliųjų
perėjų įrengimas – siekiant
padidinti pėsčiųjų saugumą.

Pivašiūnų seniūnija
134.

Asociacija
„Pivašiūniškiai“

Pivašiūnų seniūnija
135.

(Pivašiūnų Švč. M.
Marijos ėmimo į dangų
parapija, tikinčiųjų
bendruomenė)

Reikia sukurti infrastruktūrą
piligrimams – siūloma įrengti
„senąją“ kleboniją, pritaikant
apnakvindinimui
bei
kartu
įrengti ir piligrimų informacijos
centrą.

„Senosios“ klebonijos pastatas
– statytas 1822 m., ilgus metus
niokotas ir griautas, šiuo metu
likę tik pamatai. Siekiama šį
pastatą atstatyti
–
tam
mažiausiai
reikalingos
1 mln. Lt investicijos.

Pivašiūnų seniūnija
136.

(Pivašiūnų Švč. M.
Marijos ėmimo į dangų
parapija, tikinčiųjų
bendruomenė)

137.

Pivašiūnų seniūnija

Išvados:
1. Dalyvavusių

Aikštelių
automobiliams
įrengimas – ypač Atlaidų metu
nėra kur statyti transporto
priemonių.
Viešojo tualeto
įrengimas

bendruomenių

Pivašiūnuose

atstovai

aktyviai

analizavo atstovaujamų teritorijų aplinką, dalinosi mintimis
apie veiklos plėtrą.
2. Dauguma

interviu-diskusijų

dalyvių

pagrindinėmis problemomis išskyrė jaunimo užimtumo,
kultūrinės infrastruktūros trūkumų, viešosios infrastruktūros
4 pav. Susitikimas Simno seniūnijoje.

žemos kokybės ir bedarbystės problemas.
Pasiūlymai:
1. Skatinti naujų kaimo bendruomenių kūrimąsi.
2. Plėtoti ir stiprinti partnerystės ryšius su kaimo
bendruomenėmis.
3. Informuoti

kaimo

bendruomenes

apie

galimus

finansavimo šaltinius ir investicijų pritraukimo sąlygas.

5 pav. Susitikimas Miroslavo seniūnijoje.
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6 PRIEDAS
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ASOCIACIJA „ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“

KAIMO BENDRUOMENIŲ APKLAUSOS ATASKAITA

2009-10-12
Alytus

Apklausos dalyviai: Alytaus rajono kaimo bendruomenės.
Vykdytos apklausos tikslas: išsiaiškinti Alytaus rajono kaimo bendruomenių, jų
atstovaujamų vietovių ypatumus, gyventojų poreikius ir esančius išteklius.
Apklausos vykdymo laikotarpis: apklausa buvo vykdoma 2009 m. rugsėjo mėn.
Apklausa buvo vykdoma pateikiant kaimo bendruomenėms parengtą apklausos formą ir
prašant ją užpildyti.
Apklausos rezultatų analizė:
Apklausos metu buvo apklaustos devynios kaimo bendruomenės (plačiau žr. 1 lentelėje).
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1 lentelė. Apklausoje dalyvavusios bendruomenės.

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Bendruomenės
pavadinimas
Radžiūnų kaimo
bendruomenė
Kančėnų kaimo
bendruomenė
Punios kaimo
bendruomenė
Luksnėnų kaimo
bendruomenė

Asociacija
„Nemunaičio
bendruomenė“
Venciūnų kaimo
bendruomenė
„Venciūniškiai“
Alytaus kaimo
bendruomenė „Alytaus
kaimelis“
Genių kaimo
bendruomenė
VO „Venciūnų
sodiečiai“

Seniūnija

Atstovaujamos
teritorijos plotas

Atstovaujamos teritorijos
gyventojų skaičius

Alytaus

450 ha

300

Daugų

-

-

Punios

9.715,9 ha

2.345

Alytaus

-

-

Nemunaičio

4.245 ha

1.301

Alovės

311,3 ha

622

Alovės

1.204,51 ha

385

Alytaus

-

340

Alovės

311,3 ha

622

Apklausoje dalyvaujančios bendruomenės buvo prašomos išskirti pagrindines problemas,
su kuriomis susiduria bendruomenės (pateikiama 2 lentelėje).
2 lentelė. Pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria bendruomenės.
Eil. Nr.

Pagrindinės problemos
Bendruomenės

Išskirtinės
moterų

1.

 Jaunimo laisvalaikio
užimtumas.

 Bedarbystė.

2.

 Apleistų pastatų
nepriežiūra Kančėnų
kaimo gyvenvietėje.
 Gyvenvietėse nėra
greitį ribojančių ženklų,
nėra gatvių
pavadinimų.
 Nepatenkinama
kelių būklė ir priežiūra.
 Vaikantonių

 Bedarbystė,
girtavimas
šeimose.

Išskirtinės
jaunimo
 Turi
laisvalaikio salę,
bet neturi
inventoriaus.
 Nusidėvėjęs
mokyklos sporto
aikštynas.
 Užimtumas:
nėra sporto
aikštyno, salės;
moksleivių
užimtumas
vasaros atostogų
metu.
 Auklėjimo
stoka, kai kuriose
šeimose.

Išskirtinės
socialinės
atskirties
žmonių

Bendruomenė

 Motyvacijos
stoka integruotis į
visuomenę.

Radžiūnų kaimo
bendruomenė

 Žemas
pragyvenimo
lygis.

Kančėnų kaimo
bendruomenė
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gyvenvietės
asfaltavimas.
 Nesutvarkyti prie
daugiabučių namų
žemės nuosavybės
dokumentai, todėl
iškyla žaliųjų plotų
tvarkymo problema.
 Prie ežerų nėra
rekreacinių zonų.
 Senėjantys
gyventojai.
 Piktnaudžiavimas
alkoholiu.
 Bedarbystė.

3.

4.

5.

 Senėjantys
gyventojai.
 Bedarbystė.

 Senėjantys
gyventojai.
 Piktnaudžiavimas
alkoholiu.
 Bedarbystė.
 Geriamo vandens
kokybė.
 Gatvės ir keliai,
kuriuos reikia
remontuoti.
 Reikia įrengti
bendruomenės patalpų
šildymo sistemą.
 Senėjantys
gyventojai.
 Piktnaudžiavimas
alkoholiu.
 Bedarbystė.

6.

 Senėjantys
gyventojai.
 Piktnaudžiavimas
alkoholiu.
 Bedarbystė.
 Abejingumas.

7.

 Piktnaudžiavimas
alkoholiu.
 Bedarbystė.

 Bedarbystė.
 Užimtumas.

 Nėra
sveikatingumo
centro.
 Neveikia
mokyklos sporto
aikštynas.

-

Punios kaimo
bendruomenė

 Bedarbystė.

 Užimtumas:
kadangi
bendruomenė
neturi žemės
negali įrengti
vasaros žaidimų
aikštelių.
 Kultūros
namuose retai
organizuojami
renginiai
jaunimui.

 Motyvacijos
stoka integruotis į
visuomenę.

Luksnėnų kaimo
bendruomenė

 Bedarbystė.

 Užimtumas.
 Nusidėvėjęs
mokyklos sporto
aikštynas.

 Motyvacijos
stoka integruotis į
visuomenę.

Asociacija
„Nemunaičio
bendruomenė“

 Motyvacijos
stoka integruotis į
visuomenę.

Venciūnų kaimo
bendruomenė
„Venciūniškiai“

 Motyvacijos
stoka integruotis į
visuomenę.

Alytaus kaimo
bendruomenė
„Alytaus
kaimelis“

 Neturi
laisvalaikio salės.
 Bedarbystė.  Nusidėvėjęs
 Užimtumo
mokyklos sporto
stoka.
aikštynas.
 Piktnaudžiav  Užimtumo
imas alkoholiu. stoka.
 Piktnaudžiavi
mas alkoholiu.
 Neturi
 Bedarbystė.
laisvalaikio salės.
 Nėra
 Blogas
darželio.
susisiekimas su
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miestu, mokykla,
internetu.
 Nėra
prevencinio
auklėjimo.
8.

-

-

-

9.

 Nėra poilsio zonos.
 Bendarbystė.
 Gyventojų
užimtumas.
 Gatvių apšvietimas.

 Bedarbystė.
 Laisvalaikio
užimtumas.

 Neturi poilsio
zonos.
 Užimtumas.

 Pgalbos ir
bendravimo
stoka.

Genių kaimo
bendruomenė
VO „Venciūnų
sodiečiai“

Vyraujančiais verslais vietovėse bendruomenės dažniausiai nurodė prekybos įmonių veiklą,
mišrius ūkius, medžio apdirbimo įmones ir autotransorto priemonių remontą (plačiau žr. priede).
Bendruomenės taip pat buvo prašomos išskirti, kam ketinamoje rengti Alytaus rajono VVG
strategijoje turėtų būti skiriama lėšos bei, esant galimybei, įvertinti jų poreikį (žr. 3 lentelėje).
3 lentelė. Parama verslui ir kaimo atnaujinimo priemonės iš Alytaus rajono VVG strategijoje numatytų lėšų.

Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Priemonės
pavadinimas
Perėjimas prie ne žemės
ūkio veiklos
Parama verslo kūrimui
ir plėtrai
Kaimo turizmo veiklos
skatinimas

Metai

Remiamų objektų
skaičius

Paramos
suma, Lt

2008–2014

-

-

2008–2014

-

-

2008–2014

-

-

4.

Viešosiosinfrastruktūros
sutvarkymas ar
sukūrimas

2008–2014

5.

Tradicinių amatų
puoselėjimas ir jų
centrų kūrimas

2008–2014

Vandentiekio
sistemos
atnaujinimas,
stadionas, keliai,
šaligatviai
Siuvinėjimas,
nėrimas, naminės
duonos kepimas,
saldžių sūrių
gaminimas

Radžiūnų kaimo
bendruomenė

50.000

Radžiūnų kaimo
bendruomenė

2008–2014

-

-

2008–2014

-

-

2008–2014

-

-

9.

Viešųjų pastatų
atnaujinimas

2008–2014

10.

Viešosios
infrastruktūros
sutvarkymas ar
sukūrimas

2008–2014

7.
8.

Bendruomenės namų
šildymo sistemos
renovacija
Vandentiekio
sistemos
atnaujinimas
kanalizacijos,

Radžiūnų kaimo
bendruomenė
Radžiūnų kaimo
bendruomenė
Radžiūnų kaimo
bendruomenė

350.000

Perėjimas prie ne žemės
ūkio veiklos
Parama verslo kūrimui
ir plėtrai
Kaimo turizmo veiklos
skatinimas

6.

Bendruomenė

Luksnėnų kaimo
bendruomenė
Luksnėnų kaimo
bendruomenė
Luksnėnų kaimo
bendruomenė

60.000

Luksnėnų kaimo
bendruomenė

100.000

Luksnėnų kaimo
bendruomenė
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stadionas, keliai

11.

Istorinę, etnokultūrinę,
architektūrinę vertę
turinčių kaimo paveldo
objektų ir
kraštovaizdžio
komponentų
išsaugojimas ir
atnaujinimas

2008–2014

12.

Luksnėnų pliažo
paežerėje įrengimas

2008–2014

13.

Žaidimo aikštelių
įrengimas

2008–2014

14.

Perėjimas prie ne žemės
ūkio veiklos

2008–2014

-

-

15.

Parama verslo kūrimui
ir plėtrai

2008–2014

-

-

16.

Kaimo turizmo veiklos
skatinimas

2008–2014

-

-

17.

Viešųjų pastatų
atnaujinimas

2008–2014

18.

Viešosios
infrastruktūros
sutvarkymas ar
sukūrimas

2008–2014

19.

Istorinę, etnokultūrinę,
architektūrinę vertę
turinčių kaimo paveldo
objektų ir
kraštovaizdžio
komponentų
išsaugojimas ir
atnaujinimas

2008–2014

20.

Tradicinių amatų
puoselėjimas ir jų
centrų kūrimas

21.

Piliakalnis,
Prienlaukio žeras,
koplytėlė

Privažiavimas,
laukio tualeto
įrengimas
Įrengus aikšteles,
įsigyti sporto
inventorių

Bendruomenės namų
šildymas, viešasis
tualetas, skelbimų
lenta
Vandentiekio
sistemos
atnaujinimas,
kanalizacija,
stadionas, keliai

50.000

Luksnėnų kaimo
bendruomenė

50.000

Luksnėnų kaimo
bendruomenė

12.000

Luksnėnų kaimo
bendruomenė
Asociacija
„Nemunaičio
bendruomenė“
Asociacija
„Nemunaičio
bendruomenė“
Asociacija
„Nemunaičio
bendruomenė“

100.000

Asociacija
„Nemunaičio
bendruomenė“

100.000

Asociacija
„Nemunaičio
bendruomenė“

-

50.000

Asociacija
„Nemunaičio
bendruomenė“

2008–2014

Drožinėjimas,
siuvinėjimas,
nėrimas, audimas,
naminės duonos
kepimas

50.000

Asociacija
„Nemunaičio
bendruomenė“

Perėjimas prie ne žemės
ūkio veiklos

2008–2014

-

-

22.

Parama verslo kūrimui
ir plėtrai

2008–2014

-

-

23.

Viešųjų pastatų

2008–2014

Darželio salė:

200.000

Venciūnų kaimo
bendruomenė
„Venciūniškiai“
Venciūnų kaimo
bendruomenė
„Venciūniškiai“
Venciūnų kaimo
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atnaujinimas

praplėsti patapas,
pakeisti langus,
grindis, suremontuoti
stogą, atlikti vidaus
remontą.
Kanalizacijos ir
nuotekų sistemų
sutvarkymas
2008–2014 stadiono renovacija,
gyvenvietės
apšvietimo
pagerinimas.

bendruomenė
„Venciūniškiai“

24.

Viešosios
infrastruktūros
sutvarkymas ar
sukūrimas

25.

Istorinę, etnokultūrinę,
architektūrinę vertę
turinčių kaimo paveldo
objektų ir
kraštovaizdžio
komponentų
išsaugojimas ir
atnaujinimas

26.

Tradicinių amatų
puoselėjimas ir jų
centrų kūrimas

27.

Parama verslo kūrimui
ir plėtrai

2008–2014

4

-

28.

Kaimo turizmo veiklos
skatinimas

2008–2014

2

10.000

29.

Viešųjų pastatų
atnaujinimas

30.

Viešosios
infrastruktūros
sutvarkymas ar
sukūrimas

300.000

Venciūnų kaimo
bendruomenė
„Venciūniškiai“

2008–2014

Koplytstulpio
atnaujinimas,
aplinkos aplink jį
sutvarkymas,
apšvietimo
įrengimas.

8.000

Venciūnų kaimo
bendruomenė
„Venciūniškiai“

2008–2014

Saldžių sūrių
gaminimas, medžio
drožimas, kalvystės
darbai.

25.000

Venciūnų kaimo
bendruomenė
„Venciūniškiai“

2008–2014

2008–2014

Bendruomenės
centras: stogas,
langai, vidaus
apdaila, durys,
šildymo sistemos ir
valymo įrengimų
įrengimas, vėjo
jėgainė teikianti
elektros energiją,
garso aparatūra,
viešasis tualetas,
skelbimų lenta.
Vandentiekio
sistemos
atnaujinimas,
kanalizacija, vaikų
žaidimo aikštelės
įrengimas, keliai:
asfaltuoti kelio
atkarpą nuo
pagrindinio kelio iki

Alytaus kaimo
bendruomenė
„Alytaus
kaimelis“
Alytaus kaimo
bendruomenė
„Alytaus
kaimelis“

220.000

Alytaus kaimo
bendruomenė
„Alytaus
kaimelis“

300.000

Alytaus kaimo
bendruomenė
„Alytaus
kaimelis“
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ūkininko
V. Makausko, nuo
129 plento iki
ūkininko V. Janušos

31.

32.

33.
34.
35.
36.

37.

Istorinę, etnokultūrinę,
architektūrinę vertę
turinčių kaimo paveldo
objektų ir
kraštovaizdžio
komponentų
išsaugojimas ir
atnaujinimas

Tradicinių amatų
puoselėjimas ir jų
centrų kūrimas

Perėjimas prie ne žemės
ūkio veiklos
Parama verslo kūrimui
ir plėtrai
Kaimo turizmo veiklos
skatinimas
Poilsio zonos
formavimas
Viešosios
infrastruktūros
sutvarkymas ar
sukūrimas

10.000

Alytaus kaimo
bendruomenė
„Alytaus
kaimelis“

2008–2014

Naminės duonos,
šimtalapių kepimas,
saldžių sūrių
gaminimas, kalvystė,
automobilių ir
traktorių
remomontas,
kirpykla

220.000

Alytaus kaimo
bendruomenė
„Alytaus
kaimelis“

2008–2014

-

-

2008–2014

-

-

2008–2014

-

-

2008–2014

Poilsio zona

800.000

2008–2014

Upeliai Alytupis,
Terpinė ir miškeliai

2008–2014

38.

Viešųjų pastatų
atnaujinimas

2008–2014

39.

Tradicinių amatų
puoselėjimas ir jų
centrų kūrimas

2008–2014

Nutiesti dviračių
taką, suremontuoti
kelius, sutvarkyti
gatvių apšvietimą.
Bendruomenės būsto
ventiliacijos,
šildymo,
vandentiekiokanalizacijos, stogo
remonto darbai.
Siuvinėjimas,
nėrimas, naminės
duonos kepimas,
saldžių sūrių
gaminimas.

VO „Venciūnų
sodiečiai“
VO „Venciūnų
sodiečiai“
VO „Venciūnų
sodiečiai“
VO „Venciūnų
sodiečiai“

500.000

VO „Venciūnų
sodiečiai“

300.000

VO „Venciūnų
sodiečiai“

5.000

VO „Venciūnų
sodiečiai“

Vietos plėtros prioritetais dažniausiai išskirta vandentiekio ir kanalizacijos sistem7
atnaujinimas ir / ar įrengimas, kelių remontas ir/ ar asfaltavimas, poilsio ir laisvalaikio teritorijų
įrengimas (plačiau žr. 4 lentelėje).
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4 lentelė. Teritorijų vietos plėtros prioritetai.

Eil.
Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Prioritetai

I. Vandentiekio sistemos renovavimas.
II. Tradicinių amatų puoselėjimas ir jų centrų kūrimas.
III. Istorinę, etnokultūrinę, architektūrinę vertę turinčių
kaimo paveldo objektų ir kraštovaizdžio
komponentų išsaugojimas ir atnaujinimas.
IV. Kelių renovavimas.
I. Vandentiekio ir kanalizacijos sistemos
renovavimas.
II. Pastatų renovacijų (bendruomenės namai).
III. Viešųjų pastatų atnaujinimas.
IV. Istorinę, etnokultūrinę, architektūrinę vertę turinčių
kaimo paveldo objektų ir kraštovaizdžio
komponentų išsaugojimas ir atnaujimas.
V. Pliažo pilnas sutvarymas.
VI. Žaidimo aikštelių įrengimas.
VII. Gatvių asfaltavimas.
I. Vandentiekio ir kanalizacijos sistemos renovacija.
II. Pastatų renovacija (buvusi kontora – kultūros
namai).
III. Istorinę, etnokultūrinę, architektūrinę vertę turinčių
kaimo paveldo objektų ir kraštovaizdžio
komponentų išsaugojimas ir atnaujinimas.
I. Kanalizacijos ir nuotekų sistemos renovavimas ir
įvedimas.
II. Pastatų ir stadiono renovacija (darželio salė ir
mokyklos stadionas).
III. Tradicinių amatų puoselėjimas ir jų centrų kūrimas.
IV. Istorinę, etnokultūrinę, architektūrinę vertę turinčių
kaimo paveldo objektų ir kraštovaizdžio
komponentų išsaugojimas ir atnaujinimas.
I. Vandentiekio ir kanalizacijos sistemos renovacija.
II. Pastatų renovacija (Alytaus kaimo bendruomenės
buveinė).
V. Tradicinių amatų puoselėjimas ir jų centrų kūrimas.
III. Istorinę, etnokultūrinę, architektūrinę vertę turinčių
kaimo paveldo objektų ir kraštovaizdžio
komponentų išsaugojimas ir atnaujinimas.
I. Poilsio zonos formavimas.
II. Bendruomenės būsto: ventiliacijos, šildymo,
vandentiekio-kanalizacijos, stogo remonto darbai.
III. Dviračių tako nutiesimas.
IV. Kaimo gatvių apšvietimo, kelių tvarkymas.
V. Tradicinių amatų puoselėjimas ir jų centrų kūrimas.

Bendruomenė

Radžiūnų kaimo bendruomenė

Luksnėnų kaimo bendruomenė

Asociacija „Nemunaičio
bendruomenė“

Venciūnų kaimo bendruomenė
„Venciūniškiai“

Alytaus kaimo bendruomenė
„Alytaus kaimelis“

VO „Venciūnų sodiečiai“
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Išvados:
1.

Dažniausiai stirybėmis nurodyta geografinė padėtis, darbštūs ir tvarkingi gyventojai,

taip pat graži vietovė, erdvus, dalyvavimas kultūrinėje veikloje.
2.

Svarbiausiomis silpnybėmis dažniausiai išskirta: žmonių sąmoningumo ir iniciatyvos

stoka, jaunimo emigracija, sporto ir poilsio infrastruktūktūrų būklė, verslumo ir lėšų trūkumas, taip
pat geriamojo vandens kokybė, silpna materialinė bazė.
3.

Esančiomis galimybės įvardinta vandentiekio sistemos renovacija, kalių reovacija;

esančių patalpų ir aikštynų renovacija, rėmėjų paieška, gatvių apšvietimas bei užimtumo
problemos sprendimas.
4.

Grėsmėmis nurodyta upių ir ipelių bei grunto tarša, didėjanti jaunimo emigracija,

verslo mažėjimas, žmonių susvetimėjimas.
5.

Bendruomenių išskirti pioritetai buvo orientuoti į įvardintų silpnybių šalinimą

panaudojant stiprybės bei kylančias galimybes, taip siekiant sumažinti nurodytas grėsmes.

Pasiūlymai:
1.

Daugiausiai dėmesio ir lėšų skirti viešųjų infrastruktūrų atnaujinimui ir / ar kūrimui,

gerinti gyvntojų užimtumo sistemą, stiprinti tarpusavio ryšius.
2.

Įvertinti bendruomenių prisidėjimą darbo jėga – taip galima sumažinti reikaloingų

investicijų dydį ir įgyvendinti daugiau reikšmingų projektų.
3.

Įvertinti bendruomenių galimybes išlaikyti skirtas / planuojamas slirti patalpas –

atsižvlgti į tai planuojant šildymo sistemų įrengima / atnaujinimą.
4.

Įvertinus bendruomenių galimybes perduoti nenaudojamą turtą (pastatus, žemę)

bendruomenėms, kurios pritaikytų juos viešųjų interesų tenkinimui: bendruomenės patalpos, amatų
centrai, užimtumo centrai, sporto salės ir aištynai, vaikų aidimo aištelės ir pan.
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Eil.
Nr.

Priedas. Vyraujantys verslai Alytaus rajono savivaldybėje.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Pavadinimas

Privati medžio įmonė
Porolono

Sektorius / veikla

Lentpjūvė

gamykla Porolono gamykla

„Litfoam“
Z. Jakubynienės baldų Baldų gamykla
įmonė
Ūkininkai
Sodininkystė
V. Kazakevičiaus IĮ

Baldų gamyba

UAB „LOM BALTIC“

Medienos apdirbimas,
baldų gamyba
Baldų gamyba

UAB „Medžio linija“
K. Šilalės IĮ
L. Kamandulienės IĮ
A. Sankaičio IĮ
UAB „Daugų žuvis“
UAB „Mustangas“

Automobilių remontas,
šildymo katilų gamyba
Prekyba
maisto
produktais
Miltų gamyba
Tvenkininė,
žuvininkystė, prekyba
Medienos gaminiai

„Jundos
stalių Medienos pervežimas
gaminiai“
N. Kubiliaus medienos Krovinių pervežimas
pervežimo įmonė
UAB „Milčija“
Langų
gamyba
ir
krovinių gabenimas
UAB „Albrikas“
Kuro gamyba
A. Žemaičio ūkis

Gėlininkystės

UAB
„Luksnėnų
sodai“
UAB
„Dzūkijos
statyba“
UAB
„Dzūkijos
granitas“
UAB „Ugnera“

Sodininkystė
Medienos gaminiai
Akmuo,
paminklų
gamyba
Stiklo gaminiai

23.

Plastikiniai langai ir
durys
A.
Kudarausko Paminklų gaminimas
paminklų dirbtuvės

24.

Ūkininkai

22.

UAB „Pietų spektras“

Paukštininkystė

Skaičius
bendruomenės
teritorijoje

Dirbančiųjų
skaičius

1

-

1

20

1

15

8

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

4

1

6

1

7

1

8

1

-

-

-

Bendruomenė,
kuros teriotrijoje
veikia

Radžiūnų kaimo
bendruomenė
Radžiūnų kaimo
bendruomenė
Radžiūnų kaimo
bendruomenė
Radžiūnų kaimo
bendruomenė
Kančėnų kaimo
bendruomenė
Kančėnų kaimo
bendruomenė
Kančėnų kaimo
bendruomenė
Kančėnų kaimo
bendruomenė
Kančėnų kaimo
bendruomenė
Kančėnų kaimo
bendruomenė
Kančėnų kaimo
bendruomenė
Kančėnų kaimo
bendruomenė
Punios kaimo
bendruomenė
Punios kaimo
bendruomenė
Punios kaimo
bendruomenė
Punios kaimo
bendruomenė
Punios kaimo
bendruomenė
Luksnėnų kaimo
bendruomenė
Luksnėnų kaimo
bendruomenė
Luksnėnų kaimo
bendruomenė
Luksnėnų kaimo
bendruomenė
Luksnėnų kaimo
bendruomenė
Asociacija
„Nemunaičio
bendruomenė“
Asociacija
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R. Mickevičienės IĮ

Parduotuvė

25.
R. Tacionienės IĮ

S. Ivanausko IĮ

Automobilių
remontas

27.
R. Batulevičiaus IĮ

J. Veniukevičiaus IĮ

Žemės ūkio traktorių
remontas

33.
Ūkininkai

Medžio
dirbtuvės

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

UAB Kagi

Stalių gaminiai

L. Zaperecko IĮ

Prekyba
maisto
produktais
Miško
ruoša
ir
didmeninė prekyba
Miško ruoša

S. Ivašausko IĮ

Automobilių remontas

G. Adžgausko IĮ

Dirbantys
patentus
Ūkininkai

1

1

1

1

1

2

5

1

8

1

-

16

24

1

29

1

14

1

10

2

5

1

5

1

2

1

-

-

-

10

20

Mišrūs ūkiai

UAB
Domantonių Vištų auginimas
paukštynas
UAB Daesta
Lentpjūvė
Parduotuvės

1

apdirbimo

34.

35.

1

Lentpjūvė

32.
UAB „Spyglys“

1

Pienininkystė

31.
UAB „Dujesta“

2

Automobilių remontas

K. ir V. Valentinavičių Meninė kalvystė
IĮ
Ūkininkai

1
variklių

28.

30.

2

Parduotuvė

26.

29.

1

pagal Automobilių remontas
Mišrūs ūkiai

„Nemunaičio
bendruomenė“
Venciūnų kaimo
bendruomenė
„Venciūniškiai“
Venciūnų kaimo
bendruomenė
„Venciūniškiai“
Venciūnų kaimo
bendruomenė
„Venciūniškiai“
Venciūnų kaimo
bendruomenė
„Venciūniškiai“
Venciūnų kaimo
bendruomenė
„Venciūniškiai“
Venciūnų kaimo
bendruomenė
„Venciūniškiai“
Venciūnų kaimo
bendruomenė
„Venciūniškiai“
Venciūnų kaimo
bendruomenė
„Venciūniškiai“
Alytaus kaimo
bendruomenė
„Alytaus
kaimelis“
Alytaus kaimo
bendruomenė
„Alytaus
kaimelis“
VO „Venciūnų
sodiečiai“
VO „Venciūnų
sodiečiai“
VO „Venciūnų
sodiečiai“
VO „Venciūnų
sodiečiai“
VO „Venciūnų
sodiečiai“
VO „Venciūnų
sodiečiai“
VO „Venciūnų
sodiečiai“
VO „Venciūnų
sodiečiai“
VO „Venciūnų
sodiečiai“
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7 PRIEDAS
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ASOCIACIJA „ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“

KAIMO BENDRUOMENIŲ, SENIŪNIJŲ
ANKETINĖS APKLAUSOS ATASKAITA

2009-10-12
Alytus

Apklausa vykdyta: Alytaus rajono kaimo bendruomenių, seniūnijų atstovai.
Vykdytų anketinių apklausų tikslas: nustyti vietovių pagrindines problemas, galimas jų
sprendimo alternatyvas.
Anketinės apklausos vykdymo laikotarpis: 2009 m. rugsėjo 21 d. – spalio 9 d.
Anketos buvo pateiktos kiekvienai kaimo bendruomenei. Iš viso anketas užpildė 37
Alytaus rajono VVG teritorijoje veiklą vykdančios bendruomenės – 5 Raitininkų, 2 Daugų, 5
Alovės, 2 Nemunaičio, 6 Simno, 3 Alytaus, 5 Punios, 3 Pivašiūnų, 3 Butrimonių, 1 Krokialaukio ir
2 Miroslavo seniūnijoje. Bendruomenių ir seniūniūnijų atstovų anketos forma pateikiama
ataskaitos priede.
Apklausos rezultatų analizė:
Alytaus rajono kaimo bendruomenės buvo prašomos įvardinti vietovės aspektus, kuriais
didžiuojasi labiausiai. Apklaustieji dažniausiai nurodė, kad tai geografinė padėtis, gyventojų būdo
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savybės ir ekologiška / švari aplinka. Taip pat gana teigiamai vertintas ir teritorijos saugumo aspektas.
Tuo tarpu socialinių paslaugų nepasirinko nei vienas apklaustasis.
Kuo didžiuojasi gyventojai Alytaus rajone

Pasirinkimų sk.

25
20
15
10
5

Vertinim as

Gyventojų
būdo savybės

Kultūrinis
paveldas,
tradicijos

Socialinės
paslaugos

Saugi aplinka

Savivalda

Vietos
ūkio/verslo
plėtra

Ekologija/švari
aplinka

Geografinė
padėtis

0

14 pav.Aspektai, kuriais labiausiai didžiuojasi Alytaus rajono kaimo bendruomenės.

Taip pat apklausiamos teritorijos bendruomenės buvo prašomos balais (nuo 1 iki 5, kur 1 –
labai blogai, 5 – labai gerai) įvertinti seniūnijų pateiktų išteklių būklę. Čia ir vėl geriausiai vertinta
gamtinė aplinka (apie 45 proc. apklaustųjų vertino labai gerai ir apie 40 proc. – gerai), išsiskiria ir
vietos valdžios kompetencijos aukštas vertinimas (daugiau nei 20 proc. apklaustųjų įvertino labai
gerai, daugiau nei 30 proc. – gerai). Tuo tarpu blogiausiai vertinama darbo rinka (daugiau nei
80 proc. apklaustųjų vertino labai blogai ir blogai) ir vietos verslo veikla (daugiaunei 60 proc.
apklaustųjų vertino labai blogai ir blogai).
Seniūnijos išteklių būklės vertinim as (balais)
2 balai

3 balai

4 balai

5 balai

15 pav. Seniūnijų išteklių būklės vertinimas.

Vietovės
įvaizdis

Prekių ir
paslaugų
rinka

Darbo rinka

Vietos verslo
veikla

Vietos
valdžios
kompetencija

Gyventojų
išsilavinimas

Žmogiškieji
ištekliai

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gamtinė
aplinka

Apklaustųjų dalis

1 balas

Seniūnijos ištekliai
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Apklausos dalyviai taip pat analogiškai vertino ir seniūnijų pateiktų infrastruktūrų būklę. Iš
gautų rezultatų galime daryti išvadą, kad didžiosios dalies nurodytų infrastruktūrų būklė
patenkinama, tačiau nepakankamos kokybės. Palankiausiai buvo vertinama švietimo ir ugdymo
įstaigų infrastruktūra (daugiau nei 60 proc. apklasutųjų ją vertino labai gerai ir gerai), blogiausiai –
socialinių paslaugų ir komunalinio ūkio infrastruktūros (atitnkamai daugiau nei 50 proc. ir apie
45 proc. apklasutųjų vertintos labai blogai ir blogai).

Pateiktų seniūnijos infrastruktūrų būklės vertinimas (balais)
2 balai

3 balai

4 balai

5 balai

Viešojo
administravimo

Teisėtvarkos

Žemės ūkio

Švietimo ir
ugdymo įstaigų

Susisiekimo

Komunalinio
ūkio

Poilsio,
laisvalaikio

Kultūrinė

Socialinių
paslaugų

Sveikatos
priežiūros

Apklaustųjų dalis

1 balas
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Seniūnijos infrastruktūros

16 pav. Seniūnijų infrastruktūrų būklės vertinimas.

Toliau sekė potencialių investicijų panaudojimo krypčių ir poreikio vertinimas. Apklausos
dalyviai buvo prašomi įvertinti balais (nuo 1 iki 5, kur 1 – mažiausiai investicijų, 5 – daugiausiai),
kurioms iš pateiktų sričių turėtų būti skiriama daugiau / mažiau lėšų bei nurodyti tris prioritetines sritis.
Ryškiausiai išskiskiria komunalinio ūkio infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros, verslo plėtros ir amatų
skatinimo bei jaunimo užimtumo gerinimo kryptimis. Tačiau renkantis tris investicijų paskirstymo
sritis, išryškėjo kelių infrastruktūros gerinimo (viena iš prioritetinių krypčių nurodė 15,1 proc.
apklaustųjų) ir kultūrinio pobūdžio pastatų rekonstrukcijos bei modernizavimo svarba (viena iš
prioritetinių krypčių nurodė 13,4 proc. apklaustųjų).
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Daugiausiai investicijų turėtų būti skiriama (balais)
1 balas

2 balai

3 balai

4 balai

5 balai

100%
90%

Apklaustųjų dalis

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Kelių infrastruktūros Švietimo ir ugdymo Sveikatos priežiūros Kultūrinių pobūdžio Turizmo sektoriaus
gerinimui
įstaigoms
įstaigų
pastatų
plėtrai
rekonstrukcijai
rekonstrukcijai,
pritaikymui

Kultūros renginių,
bendruomenės
švenčių, sporto ir
laisvalaikio
organizavimui

Jaunimo užimtumo
gerinimui

Komunalinio ūkio
(vandentiekio,
kanalizacijos,
šildymo ir kt.)
infrastruktūros
atnaujinimui ir
plėtrai

Verslo ir amatų
plėtrai ir skatinimui

Aplinkos saugumo Gyvenamųjų pastatų
didinimui
rekonstrukcijai

Investavim o sritys

Pasirinkimų sk.

Prioritetinės investicijų lėšų nukreipimo sritys
30
25
20
15
10
5
0
Kelių
inf rastruktūros
gerinimui

Švietimo ir
ugdymo
įstaigoms

Sveikatos
Kultūrinių
priežiūros
pobūdžio
įstaigų
pastatų
rekonstrukcijai rekonstrukcijai,
pritaikymui

Turizmo
sektoriaus
plėtrai

Kultūros
renginių,
bendruomenės
švenčių, sporto
ir laisvalaikio
organizavimui

Jaunimo
užimtumo
gerinimui

Komunalinio
Verslo ir amatų
ūkio
plėtrai ir
(vandentiekio,
skatinimui
kanalizacijos,
šildymo ir kt.)
inf rastruktūros
atnaujinimui ir

17 pav. Investicinių lėšų poreikis atskiroms sritims bei prioritetinių sričių išskyrimas.

Aplinkos
saugumo
didinimui

Gyvenamųjų
pastatų
rekonstrukcijai
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Apklausos dalyviai taip pat buvo prašomi išskirti pagrindines socialines problemas. Dažniausiai
jomis buvo nurodomos bedarbystė (apie 31 proc.) ir jaunimo užimtumas (apie 21,2 proc.).

Demografinės
problemos

Socialinė
atskirtis

Smurtas
šeimose

Alkoholizmas

Motyvacijos
stoka

Bedarbystė

40
35
30
25
20
15
10
5
0
Jaunimo
užimtumas

Pasirinkimų sk.

Pagrindinės socialinės problem os

18 pav. Pagrindinių socialinių problemų išskyrimas.

Siekiant išsiaiškinti vyraujančius verslus vietovėje, apklausos dalyviai buvo prašomi juos
išskirti. Dažniausiai, kaip vyraujantys verslai buvo nurodoma augaininkystė ir gyvulininkytė bei
prekyba.

Vyraujantys verslai vietovėje

35
Pasirinkimų sk.

30
25
20
15
10

Tekstilės
pramonė

Pramogų ir
laisvalaikio
organizavimas

Statybos
įmonės

Kitų produktų
gamyba

Maisto
produktų
gamyba

Kitos
paslaugos

Viešbučiai ir
restoranai

Turizmo
paslaugos

Gyvulininkystė

Augalininkystė

0

Prekyba

5

19 pav. Alytaus rajono teritorijoje vyraujantys verslai.

Taip pat apklaustieji buvo prašomi nurodyti, koki verslai, jų manymu, Alytaus rajono
teritorijoje turi didžiausią plėtros potencialą. Čia be tradicinių augalininkystės ir gyvulininkystės
verslų taip pat buvo išskirtas turizmo sektorius, pramogų ir laisvalaikio organizavimas bei maisto
produktų gamyba. Toks vertinimas pagrįstas Alytaus rajono gamtos išskirtinumo ir maž
urbanizacijos lygio skatinamų turistų srautų, tinkamos laisvalaikio leidimui ir organizavimui
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(Dzūkijos ūpės itin tinkamos baidarių verslui), o vietos amatininkų ir ūkininkų gaminamos
produkcijos kokybė sudaro sąlygas vietos amatininkų ir maisto gamintojų veiklai vystyti.

Potencialą turintys verslai vietovėje

20
15
10

Tekstilės
pramonė

Pramogų ir
laisvalaikio
organizavimas

Statybos
įmonės

Kitų produktų
gamyba

Kitos
paslaugos

Viešbučiai ir
restoranai

Turizmo
paslaugos

Gyvulininkystė

Augalininkystė

0

Maisto
produktų
gamyba

5
Prekyba

Pasirinkimų sk.

25

20 pav. Potencialą turintys verslai Alytaus rajone.

Apklaustieji išsakė nuomonė dėl gyvenimo kokybės ir aplinkos infrastruktūrų plėtros
gerėjimo / blogėjimo tendencijų. Mažoji apklaustųjų dalis – apie 22 proc. tiki, kad gyvenimas gerės,
27 proc. mano, kad blogės, o didžioji dalis – apie 51 proc. – apklaustųjų netiki, kad gyvenimas
keisis.

Apklaustųjų
Apklasutųjų nuomonė
nuomonė

Gyvenimas
blogės
27%

Gyvenimas
gerės
22%

Gyvenimo
sąlygos ir
kokybė
nesikeis
51%

21 pav. Gyvenimo perspektyvos vertinimas.
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Galiausiai apklaustieji buvo prašomi nurodyti, kas turėtų pasikeisti ar įvykti, kad jų gyvenimo
kokybė pagerėtų. Čia bendruomenių atstova nurodė gana platų tokio siekio įgyendinimo priemonių
spektrą, dažniausiai buvo išskiriama gyventojų aktyvumo ir verslo pėtros skatinimas.
Gyvenimo kokybės gerinimo priemonės-būdai
30

Pasirinkimų sk.

25
20
15
10
5
Skatinti verslo
plėtrą

Skatinti ūkio ir
amatų plėtrą

Gerinti kelių
būklę

Gerinti
komunalinių
paslaugų
prieinamumą

Tobulinti
laisvalaikio
infrastruktūrą

Gerinti
viešųjų
paslaugų
kokybę ir

Investuoti į
gyventojų
mokymą

Skatinti
gyventojų
aktyvumą

0

22 pav. Gyvenimo kokybės Alytaus rajono VVG teritorijos gerinimo priemonės.

Kaimo bendruomenių ir seniūnijų atstovų pasiūlymai ir pageidavimai:
Atliekant apklausą dalyvių buvo prašoma pateikti, jei turima, pasiūlymų, kaip Alytaus
rajono VVG galėtų geriau tenkinti jų reikalavimus gyvenamosios aplinkos kokybei, viešųjų
infrastruktūrų kokybei. Pagrindiniai pateikti pasiūlymai ir išreikšti pageidavimai:
1. Stiprinti kaimo bendruomenes, įtraukti jas į savivaldos darbą.
2. Mažinti bedarbystę, kuriant naujas darbo vietas, siekti komandinio darbo įvairiais lygiais.
Labai svarbu spręsti jaunimo ir vaikų užimtumą, ypač savaitgaliais ir atostogų bei vasaros metu.
3. Bendruomenės patalpų trūkumo srendimas – daliai kaimo bendruomenių reikalingos
patalpos, kuriose galėtų rinktis kaimo gyventojai bei leisti laisvalaikį kaimo jaunimas. Taip pat
patalpos kultūriniams renginiams, kur kartu būtų galima plėtoti amatus, vesti įvairius susitikimus,
paskaitas ir vakarones. Jaunimas tai pat svarbus įtraukiant į Alytaus rajono VVG veiklą. – galėtų
karu dalyvauti projektų rašyme.
Išvados:
1. Dauguma apklaustųjų palankiausiai vertino švietimo ir ugdymo įstaigų infrastruktūrą, ,
blogiausiai – socialinių paslaugų ir komunalinio ūkio infrastruktūras.
2. Ryškiausiai išskiskiria komunalinio ūkio infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros, verslo plėtros
ir amatų skatinimo bei jaunimo užimtumo gerinimo kryptys.
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3. Renkant tris prioritetines investicijų paskirstymo sritis, išryškėjo kelių infrastruktūros
gerinimo ir kultūrinio pobūdžio pastatų rekonstrukcijos bei modernizavimo svarba.
Priedas. Bendruomeinių ir seniūnijų atstovų apklausos anketos forma.

Susitikimas su Alytaus rajono vietos veiklos grupės ir seniūnijų atstovais
2009 m. rugsėjo __ d.
__________________
(Gyvenvietė)

ANKETA

Šios anketinės apklausos tikslas – nustatyti vietovės pagrindines problemas, galimas jų sprendimo
alternatyvas. Prie kiekvieno klausimo pažymėkite vieną labiausiai Jums tinkantį atsakymą, kur reikia,
įrašykite savo atsakymą ar pateikite vertinimą balais.

Eil.
Nr.

Klausimas

1.

Kuo didžiuojatės savo krašte?
Kita (įrašykite): ___________________________

2.

Įvertinkite seniūnijos išteklių būklę: (kiekvieną
įvertinkite balais nuo 1–5)

3.

Kaip vertinate pateiktų seniūnijos infrastruktūrų
būklę? (kiekvieną įvertinkite balais nuo 1–5)
Jūsų pasiūlymai tobulinimui: ________________
________________________________________
________________________________________

Vertinimas
Geografinė padėtis
Ekologija/švari aplinka
Vietos ūkio/verslo plėtra
Savivalda
Saugi aplinka
Socialinės paslaugos
Kultūrinis paveldas, tradicijos
Gyventojų būdo savybės
Gamtinė aplinka
Žmogiškieji ištekliai
Gyventojų išsilavinimas
Vietos valdžios kompetencija
Vietos verslo veikla
Darbo rinka
Prekių ir paslaugų rinka
Vietovės įvaizdis
Sveikatos priežiūros
Socialinių paslaugų
Kultūrinė
Poilsio, laisvalaikio
Komunalinio ūkio
Susisiekimo
Švietimo ir ugdymo įstaigų
Žemės ūkio
Teisėtvarkos
Viešojo administravimo

X
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4.

Jūsų nuomone daugiausiai investicijų turėtų būti
skiriama:
(kiekvieną įvertinkite balais nuo 1–5)

5.

Jūsų nuomone daugiausiai investicijų turėtų būti
skiriama (nurodykite 3):
Kita (taip pat galite nurodyti ir konkretų pastatą,
verslą ir pan. _____________________________

6.

Išskirkite pagrindines socialines problemas:
Kita (įrašykite): ___________________________

7.

Vyraujantys verslai vietovėje:
Kita (įrašykite): ___________________________

Kelių infrastruktūros gerinimui
Švietimo ir ugdymo įstaigoms
Sveikatos priežiūros įstaigų rekonstrukcijai
Kultūrinių pobūdžio pastatų rekonstrukcijai,
pritaikymui
Turizmo sektoriaus plėtrai
Kultūros renginių, bendruomenės švenčių, sporto ir
laisvalaikio organizavimui
Jaunimo užimtumo gerinimui
Komunalinio ūkio (vandentiekio, kanalizacijos,
šildymo ir kt.) infrastruktūros atnaujinimui ir plėtrai
Verslo ir amatų plėtrai ir skatinimui
Aplinkos saugumo didinimui
Gyvenamųjų pastatų rekonstrukcijai
Kelių infrastruktūros gerinimui
Švietimo ir ugdymo įstaigoms
Sveikatos priežiūros įstaigų rekonstrukcijai
Kultūrinio pobūdžio pastatų rekonstrukcijai,
pritaikymui
Turizmo sektoriaus plėtrai
Kultūrinių renginių, bendruomenės švenčių, sporto ir
laisvalaikio organizavimui
Jaunimo užimtumo gerinimui
Komunalinio ūkio (vandentiekio, kanalizacijos,
šildymo ir kt.) infrastruktūros atnaujinimui ir plėtrai
Verslo ir amatų plėtrai bei skatinimui
Aplinkos saugumo didinimui
Gyvenamųjų pastatų rekonstrukcijai
Jaunimo užimtumas
Bedarbystė
Motyvacijos stoka
Alkoholizmas
Smurtas šeimose
Socialinė atskirtis
Demografinės problemos
Augalininkystė
Gyvulininkystė
Turizmo paslaugos
Viešbučiai ir restoranai
Kitos paslaugos (įrašykite) ________________
Prekyba
Maisto produktų gamyba
Kitų produktų gamyba (įrašykite) ___________
Statybos įmonės
Pramogų ir laisvalaikio organizavimas
Tekstilės pramonė
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8.

Jūsų nuomone potencialą turintys verslai
vietovėje:
Kita (įrašykite): ___________________________

9.

Kaip, Jūsų nuomone,
artimiausiu metu?

10.

Ką reikėtų daryti, kad gyvenimas seniūnijoje
pagerėtų?
Kita (įrašykite): ___________________________

keisis

gyvenimas

Augalininkystė
Gyvulininkystė
Turizmo paslaugos
Viešbučiai ir restoranai
Kitos paslaugos (įrašykite) ________________
Prekyba
Maisto produktų gamyba
Kitų produktų gamyba (įrašykite) ___________
Statybos pramonė
Pramogų ir laisvalaikio organizavimas
Tekstilės pramonė
Gyvenimas gerės
Gyvenimo sąlygos ir kokybė nesikeis
Gyvenimas blogės
Skatinti gyventojų aktyvumą
Investuoti į gyventojų mokymą
Gerinti viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą
Tobulinti laisvalaikio infrastruktūrą
Gerinti komunalinių paslaugų prieinamumą ir kokybę
Gerinti kelių būklę
Skatinti ūkio ir amatų plėtrą
Skatinti verslo plėtrą

Jūsų pasiūlymai / pastebėjimai:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Ačiū už Jūsų skirtą laiką ir nuoširdžius atsakymus.
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8 PRIEDAS
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ASOCIACIJA „ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“

GYVENTOJŲ ANKETINĖS APKLAUSOS ATASKAITA

2009-10-13
Alytus

Apklausoje dalyvavo: Alytaus rajono VVG apimamos teritorijos gyventojai.
Vykdytos anketinės apklausos tikslas: nustyti vietovės gyventojų pagrindines problemas,
galimas jų sprendimo alternatyvas.
Anketinės apklausos vykdymo laikotarpis: 2009 m. rugsėjo rugsėjo 21 d. – spalio 9 d.

Anketos buvo pateiktos visų Alytaus rajono seniūnijų gyventojams, tačiau užpildytos anketos
grįžo ne iš visų. Iš viso buvo apklausta 150 gyventojų. Gyventojų anketos forma pateikiama
ataskaitos priede.
Apklausos rezultatų analizė:
Iš Raitininkų seniūnijos negrįžo nei viena užpildyta anketa. Butrimonių seniūnija pateikė
1 anketą. Kitų seniūnijų apklausos dalyvių santykis atsispindi žemiau pateikiamame paveiksle.
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Apklaustieji pagal seniūnijas

Simno
17%

Raitininkų
0%

Alovės
23%

Punios
7%
Pivašiūnų
5%
Nemunaičio
2%

Miroslavo
12%

Alytaus
17%
Daugų
11%
Butrimonių
1%

Krokialaukio
5%

1 pav. Apklaustų teritorijos gyventojų pasiskirstymas pagal seniūnijas.

Žemiau pateikiamame paveiksle atsispindi apklastųjų struktūra pagal amžiaus grupes. Didžiasią
apklaustųjų dalį sudaro vidutinio bei senyvo amžiaus gyventojai. Tai atspinti ir Alytaus rajone bei visoje
šalyje ryškėjančią gyventojų senėjimo problemą. Apklaustųjų struktūrą lemia ir tai, kad dalis 19–15 metų
amžiaus rajono gyventojų išvyksta į didžiuosius Lietuvos miestus studijuoti.
Apklaustieji pagal amžiaus grupes
Virš 70 metų 19–25 metai
3%
5%

26–35 metai
12%

51–70 metų
37%
36–50 metų
43%

2 pav. Apklaustieji pagal amžiaus grupes.

Daugiausiai apklausoje dalyvavo moterys – jos sudaro 69 proc. visų apklaustųjų.
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Apklaustieji pagal lytį

Vyras
31%
Moteris
69%

3 pav. Apklaustųjų struktūra pagal lytį.

Apklausos dalyviai taip pat buvo prašomi nurodyti įgytą išsilavinimą. 37 proc. apklaustųjų
buvo įgiję aukštąjį, 35 proc. – auktesnįjį išsilavinimą. Tik 4 proc. apklasutųjų buvo įgiję žemesnį nei
vidurinis išsilavinimą.
Apklaustųjų išsilavinimas
Pradinis
1% Pagrindinis
3%
Vidurinis
8%
Aukštasis
37%

Profesinis
16%

Aukštesnysi
s
35%

4 pav. Apklaustieji pagal įgytą išsilavinimą.

Siekiant išsiaiškinti apklausiamų gyventojų socialinę padėtį, apklausos dalyviai buvo prašomi
nurodyti vidutines pajamas vienam šeimos nariui per mėnesį. Net 10 proc. apklasutųjų nurodė, kad
vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 300 litų.
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Pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį
Iki 100 Lt
0%

101–200 Lt
3%
201–300 Lt
7%

Daugiau nei
500 Lt
54%

301–500 Lt
36%

5 pav. Apklaustųjų pajamų dydis (vienam šeimos nariui per mėnesį).

Pagrindiniais pajamų šaltiniai apklaustieji dažniausiai nurodė darbo užmokestį, keletas
apklaustųjų išskyrė, kad vienintelis jų pajamų šaltinis – socialinės išmokos bei bedarbio išmoka, taip
pat keletas išskyrė, kad prie pagrindinių pajamų šaltinio prisideda ir pajamos iš žemės ūkio veiklos.
Apklausoje dalyvavo ir 3 dirbantys pesininkai.
Pagrindiniai apklaustųjų pajamų šaltiniai

Pasirinkimų sk.

120
100
80
60
40
20
0
Darbo
užmokestis

Sezoninis
darbas

Pajamos iš
žemės ūkio
veiklos

Nuosavo
verslo
pajamos

Senatvės
pensija

Bedarbio
išmoka

Kitos
socialinės
išmokos

6 pav. Pagrindiniai apklaustų kaimo vietovių gyventojų pajamų šaltiniai.

Didžioji dalis apklaustųjų nurodė, kad užima tarnautojų pozicijas, mažiausiai apklaustųjų
tarpe sudarė nuosavą verslą plėtojantys asmenys – jų buvo 4 (2,7 proc. visų apklaustųjų).
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Apklaustųjų pagrindinis užsiėmimas

7 pav. Apklausos dalyvių pasiskirstymas pagal užsiėmimą.
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Atsižvelgiant į tai, kad rajono plėtrai didelę įtaką daro Alytaus miestas, kuriame dalis kaimo
vietovių gyventojų susiranda darbą, apklausos dalyvių buvo prašoma nurodyti atstumą tarp darbo ir
gyvenamųjų vietų. 13 proc. apklaustųjų nurodė dirbantus Alytuje. Taip net 53 proc. apklastųjų
gyvenamoji ir darbo vietovės nesutampa, didžiausias nurodytas atstumas – 35 kilometrai. Siekiant
įvertinti kelionės į darbo vietą patogumą, dalyviai taip pat buvo prašomi nurodyti ar turi automobilį.
Kaip matome, net 75 proc. apklaustųjų turi nuosavus automobilius.
Darbo ir gyvenamosios vietos atotrūkis

Dirbu
Alytaus
mieste
13%
Darbo vieta
ir
gyvenamoji
vietovė
nesutampa
40%

Ar turite nuosavą automobilį?

Ne
29%

Darbo vieta
ir
gyvenamoji
vietovė
sutampa
47%

Taip
71%

8 pav. Darbo ir gyvenamosios vietos atotrūkis.

9 pav. Automobilio nuosavybė.

Siekiant įvertinti apklausos dalyvių biutines sąlygas ir gyvenimo kokybę, Alytaus rajono
kaimo gyventojai buvo prašomi nurodyti gyvenamojo būsto tipą. Kaip atsispindi žemiau pateiktame
paveiksle, didžioji dalis apklaustųjų gyvena nuosavuose namuose (3 iš jų – tėvų namuose). 1 proc.
apklaustųjų nurodė, kad gyvena socialiniame būste.
Būsto pobūdis

Nuomojamas
namas
0%

Nuomojamas
butas
Socialinis būstas
3%
1%

Nuosavas butas
15%
Nuosavas
namas
81%

10 pav. Apklaustųjų dalyvių būsto pobūdis.
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Apklausos dalyviai buvo prašomi nurodyti labiausiai vertinamus vietovės privalumus.
Apklaustieji dažniausiai nurodė, kad tai geofgrafinė padėtis, ekologiška / švari aplinka ir gyventojų būdo
savybės. Taip pat gana teigiamai vertintas ir teritorijos saugumo aspektas. Tuo tarpu socialės paslaugos
vertintos blogiausiai.
Krašto privalumai
120
100
80
60
40
20
Gyventojų
būdo savybės

Kultūrinis
paveldas,
tradicijos

Socialinės
paslaugos

Saugi aplinka

Savivalda

Vietos
ūkio/verslo
plėtra

Ekologija/švari
aplinka

Geografinė
padėtis

0

11 pav. Apklausos dalyvių išskirti vietovės privalumai.

Taip pat apklausiamos teritorijos gyventojai buvo prašomi balais (nuo 1 iki 5, kur 1 – labai
blogai, 5 – labai gerai) įvertinti seniūnijų pateiktų išteklių būklę. Čia ir vėl geriausiai vertinama
gamtinė aplinka (apie 80 proc. apklaustųjų vertino labai gerai ir gerai), išsiskiria ir vietos įvaizdžio
aukštas vertinimas (apie 55 proc. vertino labai gerai ir gerai). Tuo tarpu blogiausiai vertinama darbo
rinka (apie 85 proc. apklaustųjų vertino labai blogai ir blogai) ir vietos verslo veikla (daugiau nei
60 proc. apklaustųjų vertino labai blogai ir blogai).
Vietovės išteklių būklė

Vietovės
įvaizdis

Prekių ir
paslaugų
rinka

5 balai

Darbo rinka

4 balai

Vietos verslo
veikla

3 balai

Vietos
valdžios
kompetencija

2 balai

Gyventojų
išsilavinimas

Žmogiškieji
ištekliai

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Gamtinė
aplinka

1 balas
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12 pav. Vietovės išteklių vertinimas.

Apklausos dalyviai analogiškai vertino ir seniūnijų pateiktų infrastruktūrų būklę. Iš gautų
rezultatų galime daryti išvadą, kad didžiosios dalies nurodytų infrastruktūrų būklė patenkinama,
tačiau nepakankamos kokybės. Palankiausiai buvo vertinama švietimo ir ugdymo įstaigų
infrastruktūra (daugiau nei 50 proc. apklasutųjų ją vertino labai gerai ir gerai), blogiausiai – poilsio ir
laisvalaikio infrastruktūra (apie 60 proc. apklasutųjų vertintos labai blogai ir blogai).
Vietovės infrastruktūrų būklė
1 balas

2 balai

3 balai

4 balai

5 balai
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13 pav. Vietovės infrastruktūrų būklės vertinimas.

Toliau sekė potencialių investicijų panaudojimo krypčių ir poreikio vertinimas. Apklausos
dalyviai buvo prašomi įvertinti balais (nuo 1 iki 5, kur 1 – reikalingos mažiausios investicijos, 5 –
daugiausios), kurioms iš pateiktų sričių turėtų būti skiriama daugiau / mažiau lėšų bei nurodyti tris
prioritetines sritis. Ryškiausiai išskiskiria jaunimo užimtumo gerinimo, komunalinio ūkio plėtros bei
kultūrinių renginių bendruomenės švenčių, sorto ir laisvalaikio infrastruktūros plėtros sritys. Šios sritys
nurodytos ir renkantis tris prioritetines investicijų paskirstymo sritis.

193
Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams

Investicijų poreikis atskiroms sritims

Gyvenamųjų
pastatų
rekonstrukcijai

Aplinkos
saugumo
didinimui

Verslo ir amatų
plėtrai ir
skatinimui

Jaunimo
užimtumo
gerinimui

5 balai

Komunalinio
ūkio
(vandentiekio,
kanalizacijos,
šildymo ir kt.)

4 balai

Kultūros
renginių,
bendruomenės
švenčių, sporto
ir laisvalaikio

3 balai

Turizmo
sektoriaus
plėtrai

2 balai

Kultūrinių
pobūdžio
pastatų
rekonstrukcijai,
pritaikymui

Sveikatos
priežiūros
įstaigų
rekonstrukcijai

Švietimo ir
ugdymo
įstaigoms

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Kelių
infrastruktūros
gerinimui

1 balas

Prioritetinės investicijų sritys
120
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0
Kelių
Švietimo ir
infrastruktūros ugdymo įstaigų
plėtra
būklės
gerinimas

Sveikatos
priežiūros
įstaigų būklės
gerinimas

Kultūrinio
pobūdžio
pastatų
rekonstrukcija,
pritaikymas

Turizmo
sektoriaus
plėtra

Kultūrinių
renginių,
bendruomenės
švenčių, sporto
ir laisvalaikio
organizavimas

Jaunimo
užimtumo
gerinimas

Komunalinio Verslo ir amatų
ūkio
plėtra bei
(vandentiekio,
skatinimas
kanalizacijos,
šildymo ir kt.)
infrastruktūros

14 pav. Investicijų poreikio atskiroms sritims išskyrimas bei prioritetinių investicijų sričių nurodymas.

Aplinkos
saugumo
didinimas

Gyvenamųjų
pastatų
rekonstrukcija

Apklausos dalyviai taip pat buvo prašomi išskirti parindines socialines problemas. Dažniausiai
jomis buvo nurodomos bedarbystė (apie 34,4 proc.), jaunimo užimtumas (apie 25,1 proc.) bei gyventojų
motyvacijos stoka (apie 21,5 proc.).
Pagrindinės socialinės problemas
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Jaunimo
užimtumas

Bedarbystė

Motyvacijos
stoka

Alkoholizmas

Smurtas
šeimoje

Socialinė
atskirtis

Demografinės
problemos

15 pav. Pagrindinių Alytaus rajono socialinių problemų išskyrimas.

Siekiant išsiaiškinti syraujančius verslus vietovėje, apklausos dalyviai buvo prašomi juos
išskirti. Dažniausiai, kaip vyraujantys verslai buvo nurodoma augaininkystė ir gyvulininkytė bei
prekyba.
Vyraujantys verslai vietovėje
140
120
100
80
60
40
20
Tekstilės
pramonė

Pramogų ir
laisvalaikio
organizavimas

Statyba ir
remontas

Kitų produktų
gamyba

Maisto
produktų
gamyba

Prekyba

Kitos
paslaugos

Viešbučiai ir
restoranai

Turizmo
paslaugos

Gyvulininkystė

Augalininkystė

0

16 pav. Alytaus rajone vyraujančių verslų išskyrimas.

Taip pat apklaustieji buvo prašomi nurodyti, koki verslai, jų manymu, Alytaus rajono
teritorijoje turi didžiausią plėtros potencialą. Čia be tradicinių augalininkystės ir gyvulininkystės
verslų taip pat buvo išskirtas turizmos sektorius bei pramogų ir laisvalaikio organizavimas bei
maisto produktų gamyba. Toks vertinimas pagrįstas Alytaus rajono gamtos išskirtinumo ir mažo
urbanizacijos lygio skatinamų turistų srautų, tinkamos laisvalaikio leidimui ir organizavimui
gamtos.
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Didžiausią potencialą turintys verslai

Tekstilės
pramonė

Pramogų ir
laisvalaikio
organizavimas

Statyba ir
remontas

Kitų produktų
gamyba

Maisto
produktų
gamyba

Prekyba

Kitos
paslaugos

Viešbučiai ir
restoranai

Turizmo
paslaugos

Gyvulininkystė

Augalininkystė
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17 pav. Didžiausią plėtros potencialą Alytaus rajone turinčių verslų išskyrimas.

Atliekant apklausą buvo siekiama įvertinti rajono gyventojų verslumo lygį, todėl apklausos
dalyviai buvo prašomi nurodyti ar ketina / praeityje svarstė nuosavo verslo steigimo galimybes.
Didžioji dalis apklaustųjų atsakė neigiamai, tačiau net 19 proc. nurodė apsvarstę tokią galimybę,
tačiau lygiagrečiai pateikė nuomonė, kad nuosavo verslo kūrimui netinkamas amžius, neturima
reikalingo pradinio kapitalo ar manoma, kad verslo steigimui ir plėtrai šiuo metu netinkama aplinka
– per dideli mokesčiai, nestabili politinė padėtis.

Ar ketinate/ketinote pradėti savo verslą?

Taip
19%

Ne
81%

18 pav. Vietos gyventojų verslumo lygis.

Apklaustieji išsakė nuomonė dėl gyvenimo kokybės ir aplinkos infrastruktūrų plėtros
gerėjimo / blogėjimo tendencijų. Mažoji apklaustųjų dalis – apie 22 proc. tiki, kad gyvenimas gerės,
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27 proc. – mano, kad blogės, o didžioji dalis – apie 51 proc. – apklaustųjų netiki, kad gyvenimas
gerės, tačiau nelinkę manyti, kad ir keisis į blogąją pusę.

Apklaustųjų nuomonė

Gyvenimas
blogės
39%

Gyvenimas
gerės
21%

Gyvenimo
sąlygos ir
kokybė
nesikeis
40%

19 pav. Gyvenimo perspektyvos Alytaus rajono gyventojų akimis.

Taip pat apklaustieji buvo prašomi nurodyti, kas turėtų pasikeisti ar įvykti, kad jų gyvenimo
kokybė pagerėtų. Čia gyventojai nurodė gana platų tokio siekio įgyendinimo priemonių spektrą,
dažniausiai – gyventojų aktyvumo ir verslo pėtros bei ūkio ir amatų plėtros skatinimą.

Gyvenimo vietovėje gerinimo priemonės

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Skatinti
gyventojų
aktyvumą

Investuoti į
gyventojų
mokymą

Gerinti viešųjų
Tobulinti
Gerinti
paslaugų
laisvalaikio
komunalinių
kokybę ir
infrastruktūrą
paslaugų
prieinamumą
prieinamumą
ir kokybę

Gerinti kelių
būklę

Skatinti ūkio ir Skatinti verslo
amatų plėtrą
plėtrą

20 pav. Svarbiausių gyvenimo vietovės gerinimo priemonių parinkimas.

Galiausiai apklaustieji buvo prašomi nurodyti, kokiomis priemonėmis jie patys galėtų prisidėti
prie vietovės gyvenimo kolybės gerinimo. Čia gyventojai dažniausiai nurodė, kad dalyvauja / galėtų
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aktyviai dalyvauti viekiančių bendruomenių veikloje bei prisidėti darbo jėga prie vietovės aplinkos
tvarkymo.
Gyventojų prisidėjimas prie gyvenimo kokybės gerinimo
120
100
80
60
40
20
0
Aktyviai
Tobulinti savo
dalyvauti
ūkio veiklą
vietovėje
veikiančios
bendruomenės
veikloje

Kelti savo
kvalifikaciją

Pradėti savo
verslą

Plėsti/vystyti
turimą verslą

Tinkamai auklėti Prisidėti darbo
savo vaikus,
jėga prie
rodyti jiems
vietovės
pavyzdį
aplinkos
tvarkymo

Prisidėti
materialine
parama prie
vietovės
aplinkos
tvarkymo

21 pav. Asmeninės gyventojų prisidėjimo prie gyvenimo kokybės vietovėse gerinimo priemonės.

Alytaus rajono VVG teritorijos gyventojų pasiūlymai ir pageidavimai:
Atliekant apklausą dalyvių buvo prašoma pateikti, jei turima, pasiūlymų, kaip Alytaus
rajono VVG galėtų geriau tenkinti jų reikalavimus gyvenamosios aplinkos ir viešūjų infrastruktūrų
kokybei. Pagrindiniai pateikti pasiūlymai ir išreikšti pageidavimai:
1. Spręsti jaunimo užimtumo problemas arba šių problemų sprendimą perleisti kaimo
bendruomenėms, tačiau sudaryti tinkamas sąlygas (pvz., suteikti reikalingas patalpas).
2. Kultūros centrų gaivinimas / kūrimas, taip siekiant užtikrinti turtingą kaimo
bendruomenių kultūrinį gyvenimą.
3. Įvairių būrelių, paskaitų organizavimas – tiek vaikams, tiek senjorams – taip siekiant
aktyvinti kaimo gyvenojus.
4. Amatų centrų kūrimas.
5. Vietos ūkininkų turgaviečių ir „keliaujančio turgaus“ organizavimas.
Išvados:
1. Dauguma apklaustųjų pagrindinėmis išskyrė bedarbystės, jaunimo užimtumo ir
laisvalaikio infrastruktūros plėtros problemas.
2. Be tradicinių augalininkystės ir gyvulininkystės verslų, kaip turinčius potencialą plėtrai,
rajono gyventojai išskirė turizmo sektorių, pramogų ir laisvalaikio organizavimo bei maisto
produktų gamybos verslus.
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Priedas. Alytaus rajono VVG teritorijos gyventojų apklausos anketos forma.

Alytaus rajono vietos veiklos grupės kaimo vietovių plėtros strategijos rengimas
Gyventojų apklausa
2009 m. rugsėjo / spalio __ d.
__________________
(Seniūnija)

ANKETA
Šios anoniminės anketinės apklausos tikslas – nustatyti Alytaus rajono kaimo vietovių, patenkančių į
Alytaus rajono vietos veiklos grupės teritoriją, gyventojų pagrindines problemas bei galimas jų sprendimo
alternatyvas.
Apklausos metu surinkti duomenys bus naudojami rengiant Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros
strategiją bei numatant pagrindines strategijos kryptis.
Prie kiekvieno klausimo, jeigu nenurodyta kitaip, prašome pažymėti vieną labiausiai Jums tinkantį
atsakymą, kur nurodyta, įrašykite savo atsakymą ar pateikite vertinimą balais.
Eil.
Nr.

Klausimas

1.

Amžius

2.

Lytis

3.

Išsilavinimas
Kita (įrašykite): ___________________________

4.

Pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį

5.

Pagrindinis pajamų šaltinis
Kita (įrašykite): ___________________________

Vertinimas
19–25 metai
26–35 metai
36–50 metų
51–70 metų
Virš 70 metų
Moteris
Vyras
Pradinis
Pagrindinis
Vidurinis
Profesinis
Aukštesnysis
Aukštasis
Iki 100 Lt
101–200 Lt
201–300 Lt
301–500 Lt
Daugiau nei 500 Lt
Darbo užmokestis
Sezoninis darbas
Pajamos iš žemės ūkio veiklos
Nuosavo verslo pajamos
Senatvės pensija
Bedarbio išmoka

X
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6.

Pareigos, pagrindinis užsiėmimas
Kita (įrašykite): ___________________________
(Jeigu nedirbate, toliau atsakinėkite į 8 klausimą)

7.

Darbo ir gyvenamosios vietos atotrūkis
Jeigu darbo vieta ir gyvenamoji vietovė
nesutampa, nurodykite atstumą (kilometrais) tarp
jų: _____________________________________
Ar turite nuosavą automobilį?

8
9.

Gyvenamosios vietos pobūdis
Kita (įrašykite): ___________________________

10.

Pagrindiniai Jūsų krašto privalumai (galite
nurodyti daugiau nei vieną)
Kita (įrašykite): ___________________________

11.

Įvertinkite vietovės išteklių būklę: (kiekvieną
įvertinkite balais nuo 1–5)

12.

Kaip
vertinate
pateiktų
vietovės
infrastruktūrų būklę?
(kiekvieną įvertinkite balais nuo 1–5)
Jūsų pasiūlymai tobulinimui: ________________
________________________________________

Kitos socialinės išmokos
Vadovas
Darbininkas
Tarnautojas
Ūkininkas
Verslininkas
Namų šeimininkė
Pensininkas
Bedarbis
Darbo vieta ir gyvenamoji vietovė sutampa
Darbo vieta ir gyvenamoji vietovė nesutampa
Dirbu Alytaus mieste
Taip
Ne
Nuosavas namas
Nuosavas butas
Nuomojamas namas
Nuomojamas butas
Socialinis būstas
Geografinė padėtis
Ekologija/švari aplinka
Vietos ūkio/verslo plėtra
Savivalda
Saugi aplinka
Socialinės paslaugos
Kultūrinis paveldas, tradicijos
Gyventojų būdo savybės
Gamtinė aplinka
Žmogiškieji ištekliai
Gyventojų išsilavinimas
Vietos valdžios kompetencija
Vietos verslo veikla
Darbo rinka
Prekių ir paslaugų rinka
Vietovės įvaizdis
Sveikatos priežiūros
Socialinių paslaugų
Kultūrinė
Poilsio, laisvalaikio
Komunalinio ūkio
Susisiekimo

13.

Įvertinkite investicijų poreikį šioms sritims
(kiekvieną įvertinkite balais nuo 1–5)

Švietimo ir ugdymo įstaigų
Žemės ūkio
Teisėtvarkos
Viešojo administravimo
Kelių infrastruktūros gerinimui
Švietimo ir ugdymo įstaigoms
Sveikatos priežiūros įstaigų rekonstrukcijai
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14.

Jūsų nuomone, prioritetinės investicijų sritys
yra (nurodykite 3)
Kita (taip pat galite nurodyti ir konkretų pastatą,
verslą ir pan.) ____________________________
________________________________________

15.

Išskirkite pagrindines socialines problemas
(galite nurodyti daugiau nei vieną)
Kita (įrašykite): ___________________________

16.

Vyraujantys verslai vietovėje
Kita (įrašykite): ___________________________

17.

Jūsų nuomone, didžiausią potencialą
turintys verslai vietovėje
Kita (įrašykite): ___________________________

Kultūrinių pobūdžio pastatų rekonstrukcijai,
pritaikymui
Turizmo sektoriaus plėtrai
Kultūros renginių, bendruomenės švenčių,
sporto ir laisvalaikio organizavimui
Jaunimo užimtumo gerinimui
Komunalinio ūkio (vandentiekio, kanalizacijos,
šildymo ir kt.) infrastruktūros atnaujinimui ir
plėtrai
Verslo ir amatų plėtrai ir skatinimui
Aplinkos saugumo didinimui
Gyvenamųjų pastatų rekonstrukcijai
Kelių infrastruktūros plėtra
Švietimo ir ugdymo įstaigų būklės gerinimas
Sveikatos priežiūros įstaigų būklės gerinimas
Kultūrinio pobūdžio pastatų rekonstrukcija,
pritaikymas
Turizmo sektoriaus plėtra
Kultūrinių renginių, bendruomenės švenčių,
sporto ir laisvalaikio organizavimas
Jaunimo užimtumo gerinimas
Komunalinio ūkio (vandentiekio, kanalizacijos,
šildymo ir kt.) infrastruktūros atnaujinimas ir
plėtra
Verslo ir amatų plėtra bei skatinimas
Aplinkos saugumo didinimas
Gyvenamųjų pastatų rekonstrukcija
Jaunimo užimtumas
Bedarbystė
Motyvacijos stoka
Alkoholizmas
Smurtas šeimoje
Socialinė atskirtis
Demografinės problemos
Augalininkystė
Gyvulininkystė
Turizmo paslaugos
Viešbučiai ir restoranai
Kitos paslaugos (įrašykite) ________________
Prekyba
Maisto produktų gamyba
Kitų produktų gamyba (įrašykite) _________
Statyba ir remontas
Pramogų ir laisvalaikio organizavimas
Tekstilės pramonė
Augalininkystė
Gyvulininkystė
Turizmo paslaugos
Viešbučiai ir restoranai
Kitos paslaugos (įrašykite) ________________
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Prekyba
Maisto produktų gamyba
Kitų produktų gamyba (įrašykite) _________
Statyba ir remontas
Pramogų ir laisvalaikio organizavimas
Tekstilės pramonė
18.

Ar ketinate/ketinote pradėti savo verslą?
Nurodykite motyvus: ______________________
________________________________________

19.

Kaip, Jūsų nuomone,
artimiausiu metu?

20.

Ką reikėtų daryti, kad gyvenimas vietovėje
pagerėtų (galite pažymėti daugiau nei vieną)?
Kita (įrašykite): ___________________________
________________________________________

21.

Kaip
manote,
kuo
Jūs
galėtumėte
prisidėti/prisidedate prie gyvenimo kokybės
gerinimo?
Kita (įrašykite): ___________________________
________________________________________

keisis gyvenimas

Taip
Ne
Gyvenimas gerės
Gyvenimo sąlygos ir kokybė nesikeis
Gyvenimas blogės
Skatinti gyventojų aktyvumą
Investuoti į gyventojų mokymą
Gerinti viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą
Tobulinti laisvalaikio infrastruktūrą
Gerinti komunalinių paslaugų prieinamumą ir
kokybę
Gerinti kelių būklę
Skatinti ūkio ir amatų plėtrą
Skatinti verslo plėtrą
Aktyviai dalyvauti vietovėje veikiančios
bendruomenės veikloje
Tobulinti savo ūkio veiklą
Kelti savo kvalifikaciją
Pradėti savo verslą
Plėsti/vystyti turimą verslą
Tinkamai auklėti savo vaikus, rodyti jiems
pavyzdį
Prisidėti darbo jėga prie vietovės aplinkos
tvarkymo
Prisidėti materialine parama prie vietovės
aplinkos tvarkymo

Jūsų pasiūlymai/pastebėjimai:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Dėkojame už skirtą laiką ir nuoširdžius atsakymus.
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9 PRIEDAS
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ASOCIACIJA „ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“

JAUNIMO ANKETINĖS APKLAUSOS ATASKAITA

2009-10-15
Alytus

Apklausoje dalyvavo: Alytaus rajono VVG teritorijos jaunimas (asmenys iki 18 metų).
Vykdytos anketinės apklausos tikslas: nustyti vietovės jaunimui kylančias pagrindines
problemas, galimas jų sprendimo alternatyvas.
Anketinės apklausos vykdymo laikotarpis: 2009 m. rugsėjo 15 d. – spalio 6 d.

Anketos buvo pateiktos visų Alytaus rajono seniūnijų jaunimo atstovams. Iš viso buvo
apklausti 96 jaunuoliai. Jaunimo atstovų anketos forma pateikiama ataskaitos priede.
Apklausos rezultatų analizė:
Šioje apklausoje dalyvavo jaunimas iš 9 Alytaus rajono savivaldybės seniūnijų (nepateikta nei
viena anketa iš Raitininkų ir Nemunaičio seniūnijų). Didžiąją dalį apklaustųjų – 31 proc. – sudaro
Alovės seniūnijos jaunimas.
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Apklaustieji pagal seniūnijas
Raitininkų
0%
Punios
10%

Simno
5%

Pivašiūnų
4%
Alovės
31%

Nemunaičio
0%
Miroslavo
15%

Alytaus
13%
Krokialaukio
10%
Daugų
10%

Butrimonių
2%

1 pav. Apklaustųjų pasiskirstymas pagal seniūnijas.

Apklaustieji gana proporcingai pasiskirstę pagal lytis – apklausoje dalyvavusių asmenų
53 proc. sudaro vyrai, 47 proc. – moterys.
Apklaustieji paga lytis

Vyras
53%

Moteris
47%

2 pav.Apklaustųjų struktūra pagal lytį.

Daugiausiai šioje apklausoje dalyvavo 16–17 metų jaunuoliai – jie sudaro apie 53 proc. visų
apklaustųjų. Jauniausi apklausos dalyviai – 10 metų seniūnijų gyventojai. 7 apklaustieji amžiaus
nenurodė. Svarbu, kad nepaisant amžiaus ir seniūnijų skirtumų, apklausos dalyviai gana panašiai
vertino analogiškus vietovės aspektus.
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Apklaustieji pagal amžių
35
30

Asmenys

25
20
15
10
5
0
10

11

12

13

14

15

16

17

18

Nenurodė

Amžius

3 pav.Apklausos dalyviai pagal amžių.

Labiausiai savo krašte jaunuoliai didžiuojasi geografine padėtimi, kultūriniu paveldu ir
tradicijomis bei švaria aplinka, taip pat gana išskirtiniai krašto privalumais nurodo tai, kad vietovė
pasižymi aukštu saugmu bei gyventojų savybių patrauklumu (žr. 4 pav.).

Krašto privalumai
60
50
40
30
20
10
0
Geografinė
padėtis

Ekologija/švari
aplinka

Vietos
ūkio/verslo
plėtra

Savivalda

Saugi aplinka

Socialinės
paslaugos

Kultūrinis
paveldas,
tradicijos

Gyventojų
būdo savybės

4 pav.Krašto privalumų išskyrimas.

Apklausos dalyviai buvo prašomi balais (nuo 1 iki 5, kur 1 – labai blogai, 5 – labai gerai)
įvertinti pateiktų seniūnijų išteklių būklę. Čia geriausiai buvo vertinamas vietovės įvaizdis (72 proc.
apklaustųjų vertino labai gerai ir gerai) ir gamtinė aplinka (70 proc. apklaustųjų vertino labai gerai
ir gerai). Tuo tarpu blogiausiai vertinama darbo rinka (beveik 70 proc. apklaustųjų vertino labai
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blogai ir blogai) ir vietos verslo veikla (daugiau nei 55 proc. apklaustųjų vertino labai blogai ir
blogai).

Vietovės išteklių būklės vertinimas

Vietovės
įvaizdis

Prekių ir
paslaugų
rinka

Darbo rinka

Vietos verslo
veikla

Vietos
valdžios
kompetencija

Gyventojų
išsilavinimas

Žmogiškieji
ištekliai

Gamtinė
aplinka

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

5 pav. Alytaus rajono išteklių būklės vertinimas (balais).

Jaunuoliai taip pat buvo prašomi išskirti jiems aktualiausias problemas. Dažniausiai buvo
nurodoma laisvalaikio organizavimo trūkumas, didelė bedarbystė ir mažos pajamos. Vyresni
apklausos dalyviai dažnai nurodė ir tai, kad opi problema – mažos karjeros siekimo galimybės.
Pagrindinių problemų išskyrimas
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Laisvalaikio
organizavimas

Bedarbystė

Mažos
pajamos

Nėra galimybių
siekti karjeros

Bloga
Tėvų atitolimas
susisiekimo
infrastruktūra

6 pav. Alytaus rajono pagrindinės problemos.

Atsižvelgiant į šiuo metu vyraujančią emigracijos iš kaimiškųjų vietovių problemą (ypač
jaunimo, kuris tęsia studijas didžiuosiuose miestuose ir ten lieka gyventi arba išvyksta į užsienio
šalis, kur didesnė tikimybė susirasti darbą ir/arba gauti didesnį atlygį), apklausos dalyvių buvo
prašoma nurodyti, ar ketina likti gyventi vietovėje, ar planuoja iš jos išvykti. Tvirtai apsisprendę
likti gyveti vietovėje buvo tik apie 30 proc. apklaustų jaunuolių, tuo tarpu net 27 proc. apsisprendę
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iš jos išvykti ir net 43 proc. dar nėra apsisprendę. Tačiau svarbu tai, kad didžioji dalis nurodžiusių,
kad dar nežino ar liks gyventi vietovėje, ar ne, svarsto galimybes išvykti į didžiuosius Lietuvos
miestus ar užsienio šalis.
Ar ketinate likti gyventi vietovėje?

Taip
30%

Nežinau
43%

Ne
27%

7 pav.Jaunuolių gyvenimo vietovėje perspektyvos.

Siekiant įvertinti galimas apsisprendusių išvykti iš vietovės jaunuolių emigracijos kryptis,
apklaustieji buvo prašomi nurodyti, kur ketina vykti. Net 47 proc. nurodė, kad tai didieji Lietuvos
miestai (dažniausiai nurodomas Vilnius ir Kaunas, rečiau – Klaipėda ir Alytus), 27 proc. nurodė,
kad ketina vykti į užsienio valstybes (dažnai nurodytos kelios potencialios užsienio šalys –
dažniausiai buvo nurdomos Skandinavijos šalys ir JAV, taip pat Danija, rečiau – Airija,
Dž.Britanija). Didelė dalis aklaustųjų nebuvo aiškiai apsisprendę dėl emigracijos krypties – jie
nurodydavo tiek didžiuosius Lietuvos miestus, tiek užsienio šalis.
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Kur ketinate vykti, jei apsisprendėte nelikti
gyventi vietovėje?

Kita
26%

Didieji
Lietuvos
miestai
47%

Užsienio
šalis
27%

8 pav. Apklaustųjų naujos gyvenamosios vietos pasirinkimas.

Paprašyti nurodyti, kas nulėme jų apsisprendimą palikti dabartinę gyvenamąją vietą ir
renkantis potencialią išvykimo krypį, dažniausiai buvo nurodoma, kad tai asmeninis
apsisprendimas, kurį dažniausiai lėmė kvalifikacijos kėlimo ir karjeros bei didesnio darbo
užmokesčio didesniame mieste ar kitoje šalyje galimybė.
Kas nulėmė minėtą apsisprendimą?
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Tai mano
asmeninis
apsisprendimas

Tėvai, giminės

Draugai

Didesnio darbo
užmokesčio
galimybė

Kvalifikacijos
kėlimo ir
karjeros
galimybė

Vieta

9 pav. Apklaustųjų apsisprendimo keisti gyvenamąją vietą priežastys.

Siekiant išsiaiškinti apklausos dalyvių požiūrį į gyvenimą Alytaus rajono kaimiškose
vietovėse buvo prašoma apsvarstyti ar pasikeistų apklaustųjų ketinimai likti, jei pagerėtų esančios
gyvenimo salygos. Net 46 proc. apklaustųjų atsakė teigiamai, dar 42 roc. nebuvo apsisprendę. Šie
apklaustųjų vertinimai rodo, kad labai svarbu gerinti kaimo gyvenamųjų vietovių gyventojų
gyvenimo kokybę, rūpintis jų plėtra taip sukuriant aplinką, kuri atitiktų gyventojų poreikius,
sudarytų galimybes jų tobulėjimui ir būtų galima sumažinti emigracijos iš mažai urbaizuotų
vietovių reiškinį.
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Ar liktumėte gyventi vietovėje, jeigu čia pagerėtų
gyvenimo sąlygos?

Nežinau
42%

Taip
46%

Ne
12%

10 pav. Apklaustųjų gyvenamosios vietos keitimo galimybės.

Apklaustieji taip pat buvo prašomi nurodyti gaunamų pajamų šaltinius. 18 jaunuolių nurodė
galintys patys užsidirbti pinigų vasaros metu. Net 10 apklaustųjų nurodė gaunantys pajamas iš
nuolatinio darbo – tai moksleiviai, kurie mokosi profesinėse mokyklose. Pagrindinis jaunuolių
pajamų šaltinis – tėvų pajamos.

Apklaustųjų pajamų šaltiniai
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Tėvų pajamos

Socialinės išmokos

Stipendija

Darbo užmokestis
(nuolatinis darbas)

Darbo užmokestis
(sezoninis darbas)

11 pav. Apklaustųjų pajamų šaltiniai.

Apklaustieji išsakė nuomonę dėl gyvenimo kokybės ir aplinkos infrastruktūrų plėtros
gerėjimo / blogėjimo tendencijų. Mažesnė apklaustųjų dalis – apie 28 proc. mano, kad gyvenimas
blogės, 34 proc. tiki, kad gerės, o didžioji dalis – apie 38 proc. – apklaustųjų netiki, kad gyvenimas
gerės, tačiau nelinkę manyti, kad ir keisis į blogąją pusę.
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Apklaustųjų nuomonė

Gyvenimas
blogės
28%

Gyvenimas
gerės
34%

Gyvenimo
sąlygos ir
kokybė nesikeis
38%

12 pav. Gyvenimo perspektyvos apklaustųjų akimis.

Galiausiai apklaustieji buvo prašomi nurodyti, kokiomis priemonėmis jie patys galėtų
rprisidėti prie vietovės gyvenimo kokybės gerinimo. Čia jaunimo atstovai dažniausiai nurodė, kad
stropiai mokindamiesi ir tobulėdami ir baigę mokslus pradėdami savo verslą bei prisidėdami darbo
jėga prie vietovės aplinkos tvarkymo.

Apklaustųjų prisidėjimas prie gyvenimo kokybės gerinimo
60
50
40
30
20
10
0
Padėti tėvams

Stropiai mokytis ir
tobulėti

Tinkamai elgtis,
rodyti pavyzdį
kitiems

Prisidėti darbo jėga
Baigus mokslus
prie vietovės
pradėti savo verslą
aplinkos tvarkymo

13 pav. Apklaustųjų prisidėjimo prie gyvenimo kokybės gerinimo priemonės.

Alytaus rajono VVG teritorijos jaunimo pasiūlymai ir pageidavimai:
Atliekant apklausą dalyvių buvo prašoma pateikti, jei turima, pasiūlymų, kaip Alytaus
rajono VVG galėtų geriau tenkinti jų reikalavimus gyvenamosios aplinkos kokybei, viešūjų
infrastruktūrų kokybei. Pagrindiniai pateikti pasiūlymai ir išreikšti pageidavimai / numonės:
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1. Jaunimo atstovai išsakė nuomonę, kad švietimo sistemos infrastruktūra nėra pakankamos
kokybės – nesudaro tinkamų sąlygų pasiekti geriausius rezultatus moksleiviams, kad jie galėtų
vienodomis galimybėmis tikėtis įstoti į aukštąsias mokyklas kaip ir didesnių miestų moksleiviai.
2. Viena didžiausių problemų dauguma nurodė užimtumo trūkumą bei nesutvarkytų (arba
apskritai neturimų) sporto aikštynų ir salių kokybę.
3. Dauguma nurodė, kad reika rekonstruoti ar įrengti mokyklos, miesto sporto aikštynus ir
sales.
4. Pateikti pasiūlymai, dėl jaunimo centrų ir kitų įstaigų, kurios padidintų jaunimo
užimtumą, steigimo.
5. Jaunimo atstovai išreiškė norą ir patys būti įtraukti į bendruomenių veiklą ir bendromis
jėgomis rengti projektus, siekiančius gauti finansavimą aplinkos kokybės gerinimui ir pan.
6. Taip pat jaunimas siūlo kurti ir plėsti ryšius tarp skirtingų vietovių, savivaldybių ir
organizacijų.
7. Siūloma skatinti vietos verslininkus, kad jie steigtų daugiau pramogas siūlančias įstaigas
(pvz., biliardas).
8. Kai kurie jaunimo atastovai išreiškė poreikį jaunimo švenčių (pvz., Joninės, „Žemdirbio
šventė“ ir pan.) organizavimui.
Išvados:
1. Dauguma apklaustųjų nurodė, kad pagrindinės problemos – mažas užimtumas,
nekokybiška laisvalaikio infrastruktūra bei mažos pajamos vietovėje.
2. Didelė dalis jaunuolių norėtų ir galėtų prisidėti prie aplinkos kokybės gerinimo, tačiau
nežino kaip tai daryti ar į ką kreiptis.

Pasiūlymai:
1. Įtraukti jaunimo atstovus į bendruomenių veiklą.
2. Bendradarbiauti su vietos švietimo įstaigomis, raginant moksleivius prisidėti prie
bendruomenių projektų įgvendinimo (pvz., organizuojant talkas).
3. Atnaujinti esančius sporto aikštynus / įkurti naujus, taip pat įrengti vaikų žaidimo
aišteles, užtikrinant šių teritorijų saugumą (aptveriant, pažymint ženklais, apšviečiant ir pan.).
4. Skatinti ir remti benduomenių ir kultūros centrų darbą su jaunimu, jų užimtumo
didinimą.
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Priedas. Alytaus rajono VVG teritorijos jaunimo apklausos anketos forma.

Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos rengimas
Jaunimo6 apklausa
2009 m. spalio __ d.
__________________
(Seniūnija)

ANKETA

Šios anoniminės anketinės apklausos tikslas – nustatyti Alytaus rajono kaimo vietovių, patenkančių į
Alytaus rajono vietos veiklos grupės teritoriją, jaunimo problemas bei galimas jų sprendimo alternatyvas.
Prie kiekvieno klausimo, jeigu nenurodyta kitaip, prašome pažymėti vieną labiausiai Jums tinkantį
atsakymą, kur nurodyta, įrašykite savo atsakymą ar pateikite įvertinimą balais7.

Amžius (nurodykite savo amžių metais)



Mokslo įstaiga, klasė: _____________________________________________________________________

Eil.
Nr.

Klausimas

1.

Lytis

2.

Kuo didžiuojatės savo krašte labiausiai?
Kita (įrašykite): __________________________

3.

Kaip vertinate išvardintų vietovės išteklių būklę
(kiekvieną įvertinkite balais nuo 1–5)

4.

Išskirkite pagrindines Jums rūpimas problemas

6
7

Jaunimu šioje apklausoje laikomi gyventojai iki 18 metų.
Skalėje, kur 1 balas – labai blogai, 5 balai – labai gerai.

Vertinimas
Moteris
Vyras
Geografinė padėtis
Ekologija/švari aplinka
Vietos ūkio/verslo plėtra
Savivalda
Saugi aplinka
Socialinės paslaugos
Kultūrinis paveldas, tradicijos
Gyventojų būdo savybės
Gamtinė aplinka
Žmogiškieji ištekliai
Gyventojų išsilavinimas
Vietos valdžios kompetencija
Vietos verslo veikla
Darbo rinka
Prekių ir paslaugų rinka
Vietovės įvaizdis
Laisvalaikio organizavimas

X
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(galite nurodyti daugiau nei vieną)
Kita (įrašykite): __________________________

5.

Ar ketinate likti gyventi vietovėje?

6.

Kur ketinate vykti, jei apsisprendėte nelikti
gyventi vietovėje (Jeigu 5 klausime pažymėjote
„Taip“, pereikite prie 9 klausimo)?

7.

Kas nulėmė tokį Jūsų apsisprendimą?
Kita (įrašykite): __________________________

8.

Ar liktumėte gyventi vietovėje, jeigu čia pagerėtų
gyvenimo sąlygos?

9.

Jūsų pajamų šaltiniai
Kita (įrašykite): __________________________

10.

Kaip, Jūsų nuomone,
artimiausiu metu?

11.

Kaip
manote,
kuo
Jūs
galėtumėte
prisidėti/prisidedate prie gyvenimo kokybės
gerinimo?
Kita (įrašykite): __________________________
________________________________________

keisis

gyvenimas

Bedarbystė
Mažos pajamos
Nėra galimybių siekti karjeros
Bloga susisiekimo infrastruktūra
Tėvų atitolimas
Taip
Ne
Nežinau
Didieji Lietuvos miestai
(įrašykite): ___________________________________
Užsienio šalis
(įrašykite): ___________________________________
Kita
(įrašykite): ___________________________________
Tai mano asmeninis apsisprendimas
Tėvai, giminės
Draugai
Didesnio darbo užmokesčio galimybė
Kvalifikacijos kėlimo ir karjeros galimybė
Vieta
Taip
Ne
Nežinau
Tėvų pajamos
Socialinės išmokos
Stipendija
Darbo užmokestis (nuolatinis darbas)
Darbo užmokestis (sezoninis darbas)
Gyvenimas gerės
Gyvenimo sąlygos ir kokybė nesikeis
Gyvenimas blogės
Padėti tėvams
Stropiai mokytis ir tobulėti
Tinkamai elgtis, rodyti pavyzdį kitiems
Prisidėti darbo jėga prie vietovės aplinkos tvarkymo
Baigus mokslus pradėti savo verslą

Jūsų pasiūlymai/pastebėjimai:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Dėkojame už skirtą laiką ir nuoširdžius atsakymus.
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10 PRIEDAS

