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ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO VEIKLA
2015–2019 metų kadencija
Savivaldybės taryba 2018 m. buvo sušaukta į 8 posėdžius, kuriuose priimti 257 sprendimai.
Vidutiniškai vieno tarybos posėdžio metu apsvarstyta 32 tarybai pateiktų sprendimų projektai.
Tarybos narių tarybos posėdžių lankomumas 2018 m. buvo 86 %.
Komitetai
Kontrolės komitetas (pirmininkas – Vytas Arbačiauskas),
Ekonomikos ir biudžeto komitetas (pirmininkas – Gintautas Radžiukynas),
Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas (pirmininkė – Jūratė Overaitytė),
Švietimo, kultūros ir sporto komitetas (pirmininkas – Vytautas Zubras),
Komunalinio ūkio plėtros ir aplinkos apsaugos komitetas (pirmininkas – Gintaras
Chščenavičius),
Kaimo plėtros ir investicijų komitetas (pirmininkas – Aloyzas Jaciunskas).
Komitetai, posėdžiai, lankomumas
Iš viso surengti 33 komitetų posėdžiai, kuriuose nagrinėti 255 sprendimų projektai.
Ekonomikos ir biudžeto komitetas – 4 posėdžiai, 93 sprendimų projektai, lankomumas
– 90 %.
Kaimo plėtros ir investicijų komitetas – 3 posėdžiai, 79 sprendimų projektai, lankomumas
– 87 %.
Švietimo, kultūros ir sporto komitetas – 4 posėdžiai, 51 sprendimo projektas, lankomumas
– 95 %.
Komunalinio ūkio plėtros ir aplinkos apsaugos komitetas – 3 posėdžiai, 78 sprendimų
projektai, lankomumas – 67 %.
Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas – 3 posėdžiai, 41 sprendimų projektas,
lankomumas – 80 %.
Kontrolės komitetas – 3 posėdžiai, 4 sprendimų projektai, lankomumas – 78 %.
Jungtiniai tarybos komitetų posėdžiai – 13 posėdžių, 157 sprendimų projektai, lankomumas
– 82 %.
Mero pavaduotojas ir patarėjas
Mero pavaduotojas Arvydas Balčiūnas koordinuoja šias veiklos sritis: kultūrą, socialinę
paramą, regioninę ir kaimo plėtrą, ryšius su užsieniu ir investicijas, vaiko teisių apsaugą.
Didžiąją 2018 metų dalį dirbo vienas mero patarėjas Ramūnas Bielevičius, jo veiklos sritys
susiję su informacinėmis technologijomis, žemės ūkiu, dokumentų ir personalo valdymu, sportu,
viešaisiais ryšiais, investicinėmis programomis ir projektais.
Mero potvarkiai ir padėkos
2018 m. savivaldybės meras A. Vrubliauskas išleido 283 potvarkius, iš jų 130 savivaldybės
veiklos klausimais, 128 potvarkiai komandiruočių ir atostogų klausimais, 25 potvarkius personalo
klausimais. Išleisti 9 mero potvarkiai dėl darbo grupių sudarymo, iš jų daugiausia darbo grupių
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sudaryta renginiams organizuoti, dėl įstaigų vadovų veiklos vertinimo ir dėl švietimo įstaigų vadovų
veiklos tyrimo.
2018 m. mero potvarkiu padėkomis už gerą ir sąžiningą darbą, jubiliejų progomis
apdovanoti 123 asmenys.
Asmenų priėmimo organizavimas
Savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas 2018 m. priėmė 113 gyventojų, mero
pavaduotojas Arvydas Balčiūnas – 20 gyventojų. Priėmimų metu gauti asmenų prašymai, pareiškimai
bei skundai nagrinėjami pasitelkus specialistus pagal jų kompetenciją. Gyventojai dažniausiai
kreipiasi socialiniais, kelių remonto, finansinės paramos suteikimo, žemės tvarkymo klausimais.
Tarybos komisijos
2018 metais veiklą vykdė šios Savivaldybės tarybos sudarytos komisijos:
• Alytaus rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija (pirmininkė – Monika
Ražanauskienė). Alytaus rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija 2018 metais suorganizavo 7
posėdžius. Daugelis posėdžių organizuoti dėl posėdžiuose nedalyvavusių tarybos narių ir jų
nedalyvavimo Savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose priežasčių nagrinėjimo. Taip
pat pateikta Alytaus rajono savivaldybės tarybai tvirtinti Alytaus rajono savivaldybės tarybos Etikos
komisijos 2017 metų veiklos ataskaita. Ataskaita patvirtinta Alytaus rajono savivaldybės tarybos
2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. K-46 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos
2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo“;
• Alytaus rajono savivaldybės tarybos Peticijų komisija (pirmininkas – Rimas Gecevičius);
• Alytaus rajono savivaldybės tarybos Teisėsaugos ir teisėtvarkos komisija (pirmininkas –
Vydas Baravykas);
• Antikorupcinė komisija (pirmininkas – Vytautas Mikelionis). Buvo organizuotas
1 komisijos posėdis. Komisija koordinuoja Alytaus rajono savivaldybės tarybos patvirtintos 2015–
2019 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimą. Komisija išanalizavo ir įvertino programos
priemonių įgyvendinimo plane nurodytų programos priemonių įgyvendinimą;
• Alytaus rajono savivaldybės tarybos Balsų skaičiavimo komisija (pirmininkas – Gintautas
Radžiukynas);
• Nuo 2018 m. sausio 1 d. nutrūko Alytaus rajono savivaldybės visuomeninės
administracinių ginčų komisijos veikla, nes pagal nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusią Lietuvos
Respublikos ikiteisminių administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo redakciją visuomeninių
savivaldybių administracinių ginčų komisijų institutas teisės aktuose nebenumatytas. Nuo 2018 m.
sausio 1 d. skundus dėl viešojo administravimo subjektų priimtų individualių administracinių aktų ar
veiksmų (neveikimo) viešojo administravimo srityje ikiteismine tvarka nagrinėja Lietuvos
administracinių ginčų komisija ir jos teritoriniai padaliniai: Kauno apygardos skyrius, Klaipėdos
apygardos skyrius, Panevėžio apygardos skyrius, Šiaulių apygardos skyrius.
Alytaus rajono savivaldybės administracijos struktūros pakeitimas
Alytaus rajono savivaldybės taryba savo sprendimu, įsigaliojusiu nuo 2018 m. liepos 1 d.,
pakeitė Alytaus rajono savivaldybės administracijos struktūrą, išbraukdama iš jos Vaiko teisių
apsaugos skyrių. Toks sprendimas priimtas dėl to, kad pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių
apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius nuo 2018 m. liepos 1 d., keitėsi Vaiko teisių
apsaugos skyrių pavaldumas, nes nustatyta, kad Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo
tarnyba, įgyvendindama vaiko teisių apsaugos politiką savivaldybių teritorijose bei dalyvaudama
formuojant valstybės politiką vaiko teisių apsaugos srityje, pati ar per struktūrinius padalinius, kartu
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su kitomis funkcijomis, taip pat gina ir užtikrina vaiko teises ir atstovauja vaiko teisėms ir teisėtiems
interesams savivaldybių teritorijose visą parą, organizuoja vaiko globą (rūpybą) ir įvaikinimą,
koordinuoja globos (rūpybos) priežiūrą, sudaro mobiliąsias komandas intensyviai pagalbai šeimai
teikti, Civiliniame kodekse nustatytais atvejais ir tvarka gina vaiko teises ir teisėtus interesus teisme,
dalyvauja teismo posėdžiuose ir pateikia teismui išvadą, atstovauja vaiko interesams bei vykdo kitas
funkcijas.
Įstaigų vadovų priėmimas į pareigas ir atleidimas iš jų, jų veiklos vertinimas
2018 m. gruodžio 17 d. iš Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų,
atsistatydinus savo noru, atleista Jolanta Kručkauskaitė. Nuo 2019 m. sausio 1 d. likusiam tarybos
įgaliojimų laikui Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriumi taryba skyrė Gediminą
Krasauską, prieš tai jį atleidus iš viešosios įstaigos Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos
priežiūros centro direktoriaus pareigų.
Įgyvendindamas Tarybos sprendimą, savivaldybės meras 2018 m. skelbė konkursą Alytaus
r. meno ir sporto mokyklos direktoriaus pareigoms eiti. Konkursas neįvyko, nes nebuvo gauta nė
vieno pretendento prašymo dalyvauti konkurse. Šiuo metu vėl pradėtos organizuoti minėtos įstaigos
vadovo konkurso procedūros.
2018 metais Alytaus rajono savivaldybės meras organizavo konkursą biudžetinės įstaigos
Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus pareigoms eiti. Šį konkursą laimėjo ir
pareigas pradėjo eiti Eglė Sereičikienė.
Prieš tarybai ir merui skiriant į pareigas įstaigų vadovus teisės aktų nustatyta tvarka visais
atvejais buvo kreiptasi į Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie skiriamus vadovus
pateikimo.
2018 metais Alytaus rajono savivaldybės meras atliko visų biudžetinių įstaigų, kurių
savininkė yra savivaldybė (išskyrus švietimo įstaigas) vadovų veiklos vertinimą. Vadovų 2017 m.
veikla įvertinta labai gerai. Vykdydamas tarybos suteiktus įgaliojimus, 2018 metais savivaldybės
meras nustatė metines (2018 metams) veiklos užduotis visų biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra
Alytaus rajono savivaldybė (įskaitant ir švietimo įstaigas), vadovams.
Pasikeitusio Valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimas
2018 m. gruodžio mėnesį, įgyvendindama nuo 2019 m. sausio 1 d. pasikeitusį Valstybės
tarnybos įstatymą, taryba patvirtino naujas Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus,
Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, Alytaus rajono savivaldybės
kontrolieriaus pareigybių aprašymų redakcijas, pagal naują teisinį reglamentavimą nustatė jų darbo
užmokestį.
Mero komandiruotės ir atstovavimas savivaldybei
Alytaus rajono savivaldybė yra Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) narė, o meras A.
Vrubliauskas – asociacijos viceprezidentas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas, tarybos,
valdybos narys.
2018 metais meras dalyvavo:
• projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Alytaus
rajono savivaldybėje“ gerosios patirties mainų vizite Romoje, Italijoje;
• iškilmingoje Europos piliečio apdovanojimo ceremonijoje Briuselyje;
• projekto „Kultūros ir gamtos paveldas varomoji jėga aktyvaus turizmo
vystymo Pišo ir Alytaus rajono savivaldybėse“ atidaromojoje konferencijoje Piše,
Lenkijoje;
• Europos Šv. Jokūbo kelio federacijos vizite Izraelyje;
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• teritorinės sanglaudos politikos ir ES biudžeto komisijos posėdyje
Briuselyje;
• Europos Sąjungos Regionų komiteto Aplinkos, klimato kaitos ir
energetikos (ENVE) komisijos posėdyje Briuselyje;
• 2018 m. meras tobulinosi seminare „Verslo plėtra ir investicijų
pritraukimas į Lietuvos regionus“.
Savivaldybės meras 2018 metais dalyvavo LSA valdybos posėdžiuose, kuriuose buvo
aptarti centralizuotų viešųjų pirkimų, sveikos gyvensenos skatinimo projektų įgyvendinimo
regionuose, racionalesnio melioracijos valdymo ir finansavimo klausimai, pristatyta verslumo
skatinimo gerosios patirties pavyzdžių savivaldybėse analizė ir rekomendacinės gairės, regionų
kultūros modelis, laipsniško viešųjų paslaugų perdavimo socialinio verslo subjektams modelis, ES
investicijų į regionų plėtrą ir jų poveikio gyvenimo kokybės pokyčiams vertinimo rezultatai, mokyklų
ir sveikatos priežiūros įstaigų pritaikymo neįgaliesiems memorandumas, globos įstaigų pertvarkos
įgyvendinimo savivaldybėse klausimai ir kiti svarbūs klausimai.
LSA Socialinių reikalų komitetas sudarytas iš 14 narių, kurie atstovauja 11 skirtingų
Lietuvos savivaldybių. Asociacijos vadovybės vertinimu, šis komitetas – tai vienas iš aktyviausiai ir
veiksmingiausiai dirbančių LSA komitetų.
2018 m. vyko 4 Socialinių reikalų komiteto posėdžiai, kurių metu buvo nagrinėti visoms
savivaldybėms aktualūs socialinės srities klausimai.
Komiteto iniciatyva buvo organizuoti pasitarimai savivaldybėms svarbiais socialiniais
klausimais su Socialinės apsaugos ir darbo ministru. Komiteto pirmininko A. Vrubliausko iniciatyva
LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitete buvo sudaryta darbo grupė Vaiko teisių
apsaugos sistemos centralizavimo modeliui tobulinti.
Savivaldybės meras gerąją patirtį organizuojant pagalbą problemų turintiems vaikams ir jų
šeimoms pristatė nacionalinėje konferencijoje.
Meras ir mero pavaduotojas yra Alytaus regiono plėtros tarybos nariai, 2018 metais vyko
16 Alytaus regiono plėtros tarybos posėdžių. Meras dalyvavo 87 % vykusių posėdžių, o mero
pavaduotojas – 94 % posėdžių ir balsavo regionui svarbiais klausimais.
Korupcijos prevencija
Alytaus rajono savivaldybės taryba 2015 m. rugpjūčio 12 d. patvirtinto 2015–2019 m.
korupcijos prevencijos programą (toliau – programa). Programos paskirtis – užtikrinti Alytaus rajono
savivaldybės institucijų ir savivaldybės įmonių ir įstaigų veiklos skaidrumą, teisinių ir antikorupcinių
principų laikymąsi, programos priemonėmis ir procedūromis užkirsti kelią korupcijos atsiradimui ir
plėtrai Savivaldybės taryboje, administracijoje bei savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose,
savivaldybės įmonėse.
Programos įgyvendinimą koordinuoja Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija.
Komisija išanalizavo ir įvertino programos priemonių įgyvendinimo plane nurodytų programos
priemonių įgyvendinimą. Savivaldybėje veikia anoniminis telefonas-autoatsakiklis, taip pat
anoniminis elektroninis paštas, šiomis elektroninėmis ryšio priemonėmis žmonės konfidencialiai gali
pranešti apie korupcijos apraiškas ir korupcines nusikalstamas veikas savivaldybėje ir jos įmonėse ir
įstaigose, vykdoma anoniminė gyventojų apklausa seniūnijose. Apibendrinus informaciją, gaunamą
iš savivaldybės įstaigų, seniūnijų, galima teigti, kad pasitvirtinusių ir pagrįstų korupcijos faktų
nenustatyta.
PATVIRTINTOS TAISYKLĖS IR APRAŠAI
Alytaus rajono savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir
ant ledo taisyklės
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Taryba patvirtino Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant ledo
taisykles, kurios nustato žmonių saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant ledo
Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje esančiuose vandens telkiniuose reikalavimus.
Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Alytaus rajono savivaldybės
nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo tvarkos aprašas
Alytaus rajono savivaldybės taryba 2018 m. 2018 m. gegužės 10 d. sprendimu Nr. K-91
„Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Alytaus rajono savivaldybės nematerialiojo ir
ilgalaikio materialiojo turto nurašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino Nereikalingo arba
netinkamo (negalimo) naudoti Alytaus rajono savivaldybės nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo
turto nurašymo tvarkos aprašą. Aprašas reglamentuoja pripažinto nereikalingu arba netinkamu
(negalimu) naudoti Alytaus rajono savivaldybės nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto
(išskyrus nekilnojamąjį turtą ar kitus nekilnojamuosius daiktus), patikėjimo teise valdomo
savivaldybės įstaigų ir savivaldybės įmonių, kurio vieneto likutinė vertė, neatsižvelgiant į
buhalterinėje apskaitoje pripažintą nuvertėjimą, yra mažesnė nei 15 tūkst. eurų, nurašymą.
Alytaus rajono savivaldybės valdomos įmonės pasiektų veiklos tikslų atitikties
nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašas
Alytaus rajono savivaldybės taryba 2018 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. K-162 „Dėl Alytaus
rajono savivaldybės valdomos įmonės pasiektų veiklos tikslų atitikties nustatytiems veiklos tikslams
vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino Alytaus rajono savivaldybės valdomos įmonės
pasiektų veiklos tikslų atitikties nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašą. Tvarkos
aprašas nustato Alytaus rajono savivaldybės valdomos įmonės vertinimą, ar ši įmonė pasiekė įmonės
veiklos strategijoje nustatytus trumpalaikius ir ilgalaikius veiklos tikslus.
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS
2018 m. Alytaus rajono savivaldybės biudžeto faktinės pajamos buvo 24 035,8 tūkst. eurų,
t. y. patikslintas pajamų planas įvykdytas 104,5 proc. arba gauta 1 028,5 tūkst. eurų daugiau pajamų,
nei planuota:
• 13 033,8 tūkst. eurų – gyventojų pajamų mokestis;
• 924,0 tūkst. eurų – turto mokesčiai;
• 27,6 tūkst. eurų – prekių ir paslaugų mokesčiai;
• 1 400,6 tūkst. eurų – kitos pajamos;
• 8 444,4 tūkst. eurų – valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti bei kitos tikslinės
dotacijos;
• 205,4 tūkst. eurų – materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos.
Per metus savivaldybės biudžeto pajamos ir išlaidos buvo tikslinamos penkis kartus.
Biudžeto tikslinimo pagrindinė priežastis buvo gautos papildomos lėšos iš valstybės biudžeto
išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, mokytojų, dirbančių pagal
neformaliojo vaikų švietimo programas darbo apmokėjimui, privalomųjų biologinio saugumo
priemonių neversliniuose kiaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių
marą organizavimo išlaidoms padengti, socialinėms paslaugoms finansuoti, atliekų tvarkymo
infrastruktūros plėtrai, savivaldybės vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti, prižiūrėti bei Europos
Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos projektams vykdyti.
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Per 2018 metus savivaldybės kreditorinis įsiskolinimas sumažėjo 841,4 tūkst. eurų ir 2018
m. gruodžio 31 d. sudarė 3 760,2 tūkst. eurų:
• 1 535,6 tūkst. eurų – bankams;
• 575,1 tūkst. eurų – LR finansų ministerijai (paskola iš valstybės vardu pasiskolintų
lėšų);
• 1 281,9 tūkst. eurų – valstybės biudžetui (paskola pajamų trūkumui padengti apribojus
BAB bankas „Snoras“ veiklą);
• 182,6 tūkst. eurų – už prekes ir paslaugas, gautas 2018 m. gruodžio mėnesį;
• 50,1 tūkst. eurų – sumažinto darbo užmokesčio kompensacijų einamųjų metų dalies
darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui;
• 103,7 tūkst. eurų – socialinės paramos išmokoms už gruodžio mėnesį;
• 31,2 tūkst. eurų – projekto „Eismo saugos priemonių diegimas Alytaus rajono
savivaldybėje“ už gruodžio mėn. atliktus darbus.
Savivaldybės biudžeto faktinės išlaidos sudarė 22 831,4 tūkst. eurų.
Alytaus rajono savivaldybės biudžeto 2018 m. asignavimai (tūkst. eurų)
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2018 metais daugiausia išlaidų – 26,1 proc. buvo panaudota 9 programai „Švietimo, sporto
paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje“, 17,8 proc. – 6 programai ,,Rajono
infrastruktūros objektų ir būsto priežiūra, modernizavimas ir plėtra“, 16,8 proc. – 2 programai
,,Savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymas, strategijos formavimas ir jos įgyvendinimas“
ir 14,7 proc. – 10 programai ,,Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo ir socialinės atskirties
mažinimas ir sveikatos apsauga“.
Biudžeto lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 7 673,5 tūkst. eurų, iš jų:
3 174,3 tūkst. eurų – įšaldytos lėšos BAB banke ,,Snoras“ sąskaitoje, 4 499,2 eurų – paskirstytos lėšos
2018 m. savivaldybės biudžeto kreditoriniams įsiskolinimams dengti ir kitoms išlaidoms finansuoti.
TURTAS
Alytaus rajono savivaldybės administracija nuosavybės teise valdo turtą, kurio likutinė vertė
65,9 mln. Eur. Tai ilgalaikis materialusis, nematerialusis, trumpalaikis materialusis ir finansinis
turtas. Iš jų 53,0 mln. Eur sudaro savivaldybės nefinansinis turtas, 12,9 mln. Eur – savivaldybės
finansinis turtas. Alytaus rajono savivaldybė patikėjimo teise valdo valstybei nuosavybės teise
priklausantį materialųjį ir nematerialųjį turtą, kurio likutinė vertė 6,5 mln. Eur.
Dalį turto, kuris nereikalingas savivaldybės funkcijoms vykdyti, savivaldybė išnuomojusi.
2018 m. iš savivaldybės patalpas nuomojosi 51 nuomininkas ir už negyvenamųjų patalpų nuomą
gauta 107,7 tūkst. Eur.
Tenkinant Alytaus rajono vietos bendruomenių, asociacijų, biudžetinių įstaigų bei viešųjų
įstaigų prašymus panaudos pagrindais perduotos savivaldybei nuosavybės teise priklausančios
negyvenamosios patalpos. Iš viso savivaldybė yra sudariusi 76 panaudos sutartis.
Nekilnojamojo turto pirkimas
Neskelbiamų derybų būdu nupirktas nekilnojamasis turtas (Žemės sklypas, pastatas –
parduotuvė, pastatas – ūkinis pastatas), esantis Sausvingio g. 36, Ilgų k., Alovės sen., Alytaus r. sav.
Skelbiamų derybų būdu įsigytas gyvenamasis namas su priklausiniais ir žeme, esantis
Ūkininkų g. 6, Ryliškių k., Raitininkų sen., Alytaus r.
Nekilnojamųjų daiktų pardavimas
2018 m. viešuose aukcionuose parduotas šis nekilnojamasis turtas:
• Vaikų darželio pastatas, esantis Paplentės g. 68, Talokių k., Alytaus sen., Alytaus r.
sav.
• Sandėlis, esantis Santaikos g. 30K, Alytaus m.
• Kiemo (vairavimo) aikštelė, esanti Santaikos g. 30M, Alytaus m.
Pardavus šį nekilnojamąjį turtą į savivaldybės biudžetą pervesta 161 570,15 Eur.
INVESTICINIAI PROJEKTAI
Daugiatikslių plėtros projektų įgyvendinimas
2018 metais buvo tęsiami pradėti ir įgyvendinami nauji ES ir savivaldybės biudžeto
lėšomis finansuojami 36 projektai, bendra vertė – 11654 tūkst. eurų. Iš jų ES – 8250 tūkst. eurų,
valstybės biudžeto – 336 tūkst. eurų, savivaldybės biudžetas – 3068 tūkst. eurų.
2018 m. panaudota 2738 tūkst. eurų. Iš jų ES – 850 tūkst. eurų, valstybės biudžeto – 30
tūkst., savivaldybės biudžeto – 1859 tūkst. eurų.
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Investicijos, skirtos socialinei infrastruktūrai ir paslaugoms gerinti
Baigtas įgyvendinti projektas „Būsto prieinamumo pažeidžiamoms gyventojų grupėms
didinimas Alytaus rajone“, kurio tikslas – padidinti Alytaus rajono savivaldybės socialinio būsto
fondą, siekiant išplėsti galimybes apsirūpinti būstu asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio
būsto nuomą. Projekto vertė – 348,5 tūkst. eurų. Iš jų ES lėšos – 205,6 tūkst. eurų, o savivaldybės
biudžeto lėšos – 143 tūkst. eurų.
Toliau įgyvendinamas projektas „Psichosocialinės pagalbos centro įkūrimas“, kurio tikslas
– įkurti psichosocialinės pagalbos centrą socialinės rizikos asmenims, siekiant pagerinti socialinių
paslaugų prieinamumą ir plėtojimą bendruomenėje, prisidėti prie regioninių skirtumų mažinimo. Šis
įkurtas centras bus orientuotas į bendruomeninių socialinių paslaugų bei pagalbos teikimą, kuriame
numatomos 2 darbo vietos darbuotojams, 12 paslaugų teikimo vietų socialinės rizikos asmenims.
Centro išskirtinumas – informavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugų teikimas, laikinos
nakvynės suteikimas asmenims, patyrusiems ar kuriems kyla pavojus patirti smurtą šeimoje,
minimalios asmens higienos ir buitinių paslaugų organizavimas. Numatoma projekto vertė – 188,4
tūkst. eurų. Iš jų ES lėšos – 160,1 tūkst. eurų, savivaldybės biudžeto dalis – 28,3 tūkst. eurų.
Toliau įgyvendinamas projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Alytaus rajone“,
kurio tikslas – sudaryti sąlygas Alytaus r. šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas,
užtikrinant paslaugų prieinamumą ir siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes.
Rajone veikia 11 Bendruomeninių šeimos namų „vieno langelio“ principu. Projekto partneriai:
Alovės bendruomenės VO „Susiedai“, BO „Dainavos kaukas“, Mikalavo k. bendruomenė
„Šilaičiai“, VO „Junčionių k. bendruomenė“, kurie organizuos pozityvios tėvystės mokymus, teiks
psichosocialinę pagalbą, mediacijos paslaugas. Pagal poreikį bus teikiama vaikų nuo 3 metų iki
mokyklinio amžiaus vaikų priežiūros paslauga, neturintiems galimybės naudotis viešuoju transportu
teikiama pavėžėjimo paslauga į paslaugų teikimo vietą. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2017–
2020 metai. Projektas finansuojamas ES lėšomis ir jo biudžetas – 227,5 tūkst. eurų.
Investicijos į turizmą
Toliau įgyvendinamas projektas „Alytaus regiono turizmo ir informacinės infrastruktūros
plėtra“. Siekiant subalansuotos turizmo plėtros bei norint išlaikyti esamus ir pritraukti naujus turistų
srautus į Alytaus regioną, 5 regiono savivaldybės įgyvendina turizmo informacinės infrastruktūros
plėtros projektą. Turizmo maršrutų ženklinimas sudarys sąlygas plėsti atvykstamąjį turizmą į regioną
ir pateikti lankytojams išsamią informaciją. Projekto pareiškėjas – Alytaus miesto savivaldybės
administracija. Projekto įgyvendinimo metu numatoma dviračių pėsčiųjų tako „Alytus–Varėna“,
jungiančio 3 regiono savivaldybes ženklinimas bei autoturizmo maršruto, jungiančio visas 5 regiono
savivaldybes ženklinimas. Bus įrengti 294 ženklinimo infrastruktūros objektai (Alytaus rajone 95,5
vnt., nes 1 stendas bus bendras su Varėnos rajono savivaldybe). Numatoma Alytaus rajonui tenkanti
projekto lėšų dalis – 41,6 tūkst. eurų.
Parengtos 2 paraiškos ir pateiktos „Interreg V-A Lietuva–Lenkija“ bendradarbiavimo
programos finansavimui gauti.
Įgyvendinamas projektas „Kultūros ir gamtos paveldas varomoji jėga aktyvaus turizmo
vystymo Pišo ir Alytaus rajono savivaldybėse“ įgyvendinimui. Šis projektas skirtas jaunimui, kurio
metu bus sukurtas interaktyvus turistinis maršrutas, suorganizuoti jaunimo mainai ir stovyklos
Alytaus rajone ir Pišo rajone (Lenkijos Respublika). Projekto vertė – 50 tūkst. eurų. Alytaus rajono
savivaldybei tenkanti projekto finansavimo dalis – 23 tūkst. eurų, o savivaldybės biudžeto dalis –
3,5 tūkst. eurų.
Investicijos į apleistų bešeimininkių pastatų sutvarkymą
Įgyvendintas projektas „Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių tvarkymas Alytaus
rajono savivaldybėje (I etapas)“. Projekto tikslas – pagerinti Alytaus rajono įvaizdį likviduojant
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apleistus pastatus ir kitus aplinką žalojančius objektus. Įgyvendinant projektą atlikti Alytaus rajone
esančių apleistų pastatų nugriovimo, susidariusių statybinių atliekų išvežimo, žemės paviršiaus
išlyginimo ir žolės apsėjimo darbai. Projekto metu likviduoti šiose teritorijose esantys statiniai:
1) fermų kompleksas, esantis Sodų g., Mergalaukio k., Simno sen., Alytaus r.;
2) fermų kompleksas, esantis Skiturių g., Skiturių k., Simno sen., Alytaus r.;
3) daugiabutis namas, esantis Ateities g. 3, Butrimonių mstl., Butrimonių sen., Alytaus r.;
4) kiaulidžių kompleksas, esantis Kalnėnų g., Nemunaičio sen., Alytaus r.;
5) fermos (2 vnt.), esančios Kalnelio kel., Kedonių k., Pivašiūnų sen., Alytaus r.
Projekto vertė – 101,8 tūkst. eurų. Iš jų ES lėšos – 86,5 tūkst. eurų, savivaldybės biudžeto
dalis – 15,3 tūkst. eurų.
Pasirašyta projekto „Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių tvarkymas Alytaus rajono
savivaldybėje (II etapas)“ finansavimo sutartis su aplinkos projektų valdymo agentūra. Įgyvendinant
projektą numatoma atlikti Alytaus rajone esančių apleistų pastatų nugriovimo, susidariusių
statybinių atliekų išvežimo, žemės paviršiaus išlyginimo ir žolės apsėjimo darbus. Projekto metu
planuojama likviduoti iš viso 23 apleistus pastatus Alytaus, Daugų, Simno, Alovės, Krokialaukio,
Nemunaičio seniūnijose. Planuojama projekto pradžia – 2019 m., planuojama trukmė – 18 mėn.
Numatoma projekto vertė – 736,6 tūkst. eurų. Iš jų ES lėšos – 626,1 tūkst. eurų, savivaldybės
biudžeto dalis – 110,5 tūkst. eurų.
Investicijos, skirtos infrastruktūrai gerinti
Įgyvendintas projektas „Alytaus rajono Butrimonių miestelio šaligatvių kapitalinis
remontas ir gyvenvietės apšvietimo įrengimas“. Projekto tikslas – vykdyti subalansuotą ekonominę
ir socialinę Butrimonių miestelio plėtrą, didinti socialinę įtrauktį ir kaimo patrauklumą
investicijoms, siekiant sumažinti skurdą bei paskatinti darbo vietų kūrimą. Projekto vertė – 190 tūkst.
eurų. Iš jų ES lėšos – 104 tūkst. eurų, valstybės biudžeto dalis – 18 tūkst. eurų, savivaldybės biudžeto
dalis – 67,9 tūkst. eurų.
Įgyvendintas projektas „Alytaus rajono Genių kaimo sporto aikštės įrengimas ir gatvių
rekonstrukcija“. Projekto tikslas – vykdyti subalansuotą ekonominę ir socialinę Genių kaimo plėtrą,
didinti socialinę įtrauktį ir kaimo patrauklumą investicijoms, siekiant sumažinti skurdą bei paskatinti
darbo vietų kūrimą. Projekto vertė – 422 tūkst. eurų. Iš jų ES lėšos – 170 tūkst. eurų, valstybės
biudžeto dalis – 30 tūkst. eurų, savivaldybės biudžeto dalis – 222 tūkst. eurų.
Pradėtas įgyvendinti „Alytaus rajono Luksnėnų kaimo multifunkcinės sporto aikštės
įrengimas ir gatvių rekonstrukcija“ paraiška, pateikta Nacionalinei mokėjimo agentūrai ir gauta ES
parama projekto įgyvendinimui. Projekto tikslas – vykdyti subalansuotą ekonominę ir socialinę
Luksnėnų kaimo plėtrą, didinti socialinę įtrauktį ir kaimo patrauklumą investicijoms, siekiant
sumažinti skurdą bei paskatinti darbo vietų kūrimą. Projekto vertė – 484,9 tūkst. eurų. Iš jų ES lėšos
– 170 tūkst. eurų, valstybės biudžeto dalis – 30 tūkst. eurų, savivaldybės biudžeto dalis – 284,97
tūkst. eurų.
Įgyvendintas projektas „Alytaus rajono Makniūnų kaimo šaligatvių atnaujinimas ir plėtra“.
Projekto tikslas – vykdyti subalansuotą Alytaus rajono Makniūnų kaimo plėtrą, didinti patrauklumą
investicijoms bei sudaryti sąlygas gyventojų užimtumo didėjimui. Projekto vertė – 145,8 tūkst. eurų.
Iš jų ES lėšos – 48 tūkst. eurų, valstybės biudžeto dalis – 8,5 tūkst. eurų, savivaldybės biudžeto dalis
– 88,9 tūkst. eurų.
Įgyvendintas projektas „Alytaus rajono Miroslavo kaimo multifunkcinės sporto aikštės
įrengimas ir gatvių bei šaligatvių rekonstrukcija“. Projekto tikslas – vykdyti subalansuotą ekonominę
ir socialinę Miroslavo kaimo plėtrą, didinti socialinę įtrauktį ir kaimo patrauklumą investicijoms,
siekiant sumažinti skurdą bei paskatinti darbo vietų kūrimą. Projekto vertė – 391 tūkst. eurų. Iš jų
ES lėšos – 170 tūkst. eurų, valstybės biudžeto dalis – 30 tūkst. eurų, savivaldybės biudžeto dalis –
191 tūkst. eurų.
Įgyvendintas projektas „Alytaus rajono Pivašiūnų kaimo šaligatvių, laiptų kapitalinis
remontas ir gyvenvietės apšvietimo įrengimas“. Projekto tikslas – vykdyti subalansuotą ekonominę
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ir socialinę Pivašiūnų kaimo plėtrą, didinti socialinę įtrauktį ir kaimo patrauklumą investicijoms,
siekiant sumažinti skurdą bei paskatinti darbo vietų kūrimą. Projekto vertė – 118 tūkst. eurų. Iš jų
ES lėšos – 80 tūkst. eurų, valstybės biudžeto dalis – 14 tūkst. eurų, savivaldybės biudžeto dalis –
23,9 tūkst. eurų.
Įgyvendintas projektas „Alytaus rajono Talokių kaimo sporto aikštės įrengimas ir Plytinės
gatvės apšvietimas“. Projekto tikslas – vykdyti subalansuotą ekonominę ir socialinę Talokių kaimo
plėtrą, didinti socialinę įtrauktį ir kaimo patrauklumą investicijoms, siekiant sumažinti skurdą bei
paskatinti darbo vietų kūrimą. Projekto vertė – 141 tūkst. eurų. Iš jų ES lėšos – 81,9 tūkst. eurų,
valstybės biudžeto dalis – 14,4 tūkst. eurų, savivaldybės biudžeto dalis – 44,9 tūkst. eurų.
Pradėtas įgyvendinti projektas „Alytaus rajono Vaisodžių kaimo sporto aikštės įrengimas
ir gatvių apšvietimo atnaujinimas bei plėtra“. Projekto tikslas – vykdyti subalansuotą ekonominę ir
socialinę Vaisodžių kaimo plėtrą, didinti socialinę įtrauktį ir kaimo patrauklumą investicijoms,
siekiant sumažinti skurdą bei paskatinti darbo vietų kūrimą. Projekto vertė – 75,8 tūkst. eurų. Iš jų
ES lėšos – 51,5 tūkst. eurų, valstybės biudžeto dalis – 9 tūkst. eurų, savivaldybės biudžeto dalis – 15
tūkst. eurų.
Pradėtas įgyvendinti projektas „Eismo saugos priemonių diegimas Alytaus rajone“.
Projekto tikslas – išplėtotas ir užtikrintas saugus susisiekimas Alytaus rajono savivaldybėje.
Įgyvendinant projektą Pivašiūnų kaime ir Daugų mieste bus diegiamos eismo saugą didinančios
priemonės: 1) bus įrengtas dviračių ir pėsčiųjų takas (apie 780 m) Ežero g., Pivašiūnuose; 2) bus
įrengtas dviračių ir pėsčiųjų takas (apie 760 m) ir apsauginės tvorelės Daugų g., Dauguose.
Planuojama projekto vertė – 274,8 tūkst. eurų. Iš jų ES lėšos – 200,8 tūkst. eurų, savivaldybės
biudžeto dalis – 73,9 tūkst. eurų.
Pradėtas įgyvendinti projektas „Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Simno seniūnijoje“.
Projekto tikslas – išplėtotas ir užtikrintas saugus dviratininkų ir pėsčiųjų susisiekimas Simno
seniūnijoje. Numatoma įrengti 804 m ilgio pėsčiųjų ir dviračių taką nuo Melioratorių gatvės iki
viešojo paplūdimio prie Giluičio ežero. Planuojama projekto vertė – 98,9 tūkst. eurų. Iš jų ES lėšos
– 84 tūkst. eurų, savivaldybės biudžeto dalis – 14,8 tūkst. eurų.
Pateiktas projekto „Kompleksinė Miklusėnų gyvenvietės plėtra“ projektinis
pasiūlymas. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas prieinamoms ir aukštesnės kokybės viešųjų paslaugų
plėtrai Miklusėnų kaime, taip prisidedant prie gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimo bei skatinant
socialinę ir ekonominę plėtrą. Planuojama įrengti poilsio zona (skveras) Šermukšnių g. (plotas apie
1300 kv. m.), aktyvaus laisvalaikio zona (plotas apie 2800 kv. m.), viešoji daugiafunkcė erdvė
(plotas apie 3340 kv. m.). Taip pat planuojamas atnaujinti ir pritaikyti naujoms funkcijoms pastatas
– Pergalės g. 39, Miklusėnuose (pastato bendrasis plotas – 399,21 kv. m., iš jų – 320,45 kv. m. kurios
priklauso Alytaus rajono savivaldybei nuosavybės teise; projekto metu planuojamos atnaujinti
patalpos – 137 kv. m.). Galiausiai, planuojamos atnaujinti susijusios gatvės – Pergalės, Šermukšnių,
Šiltnamių, Bočių, Užubalių ir Alyvų. Didžioji dalis gatvių padengtos žvyro danga, šalia nėra įrengti
dviračių (pėsčiųjų) takai; dalyje gatvių nėra apšvietimo, lietaus nuotekų ir tinkamo drenažo, dėl to
šalia esantys sklypai, ypač viešųjų erdvių, yra linkę mirkti. Planuojamų tvarkyti gatvių ilgis – apie
1220 metrų, įrengtinų dviračių (pėsčiųjų) takų ilgis – apie 1180 metrų. Planuojama projekto
įgyvendinimo pradžia – 2019 m. Planuojama projekto vertė – 1043,5 tūkst. eurų. Iš jų ES lėšos –
886,9 tūkst. eurų, valstybės biudžeto lėšos – 78 tūkst. eurų, o savivaldybės biudžeto lėšos – 78 tūkst.
eurų.
Investicijos, skirtos aptarnavimo kokybei gerinti
Pradėtas įgyvendinti projektas „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas
Alytaus rajono savivaldybėje“. Projekto tikslas – pagerinti administracijos ir Kultūros centro bei
skyrių, seniūnijų, susijusių su paslaugų ir asmenų aptarnavimu, kurie teikia gyventojams tokias
pačias viešąsias kultūros paslaugas, teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę. Projekto
metu numatyta Alytaus rajono savivaldybės pastato pirmame aukšte esančias patalpas pritaikyti
Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro klientų aptarnavimui, atnaujinti įrangą, optimizuoti
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Alytaus rajono savivaldybės administracijos ir Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro (bei
skyrių) paslaugų teikimo procesus, įdiegiant pažangiausias kokybės vadybos sistemas, bei sustiprinti
darbuotojų kompetencijas, reikalingas pagerinti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybę.
Planuojama projekto vertė – 192,8 tūkst. eurų. Iš jų ES lėšos – 163,9 tūkst. eurų, o savivaldybės
biudžeto lėšos – 28,9 tūkst. eurų.
Investicijos, skirtos vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūrai bei vandens būklei
gerinti
Toliau įgyvendinamas įgyvendinti projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra Alytaus rajone (Krokialaukyje)“. Įgyvendinant projektą bus pastatytas vandens
gerinimo įrengimas, įrengti nuotekų valymo įrenginiai, nutiesta 2,666 m vandens tiekimo tinklų ir
9,071 m nuotekų šalinimo tinklų. Planuojama projekto vertė – 1570,5 tūkst. eurų. Iš jų ES lėšos –
920 tūkst. eurų, privačios lėšos – 650,5 tūkst. eurų.
Pasirašyta projekto „Vandens būklės gerinimas Simno ežere ir Dovinės upėje“ finansavimo
sutartis su Aplinkos projektų valdymo agentūra. Projekto metu bus pašalinta iš Simno ežero bei
Dovinės upės (nuo Metelių regioninio parko apsaugos zonos ir tik iki Žuvinto biosferos rezervato
saugomos teritorijos) perteklinis vandens makrofitų kiekis (šienavimo būdu, šienaujant augalų
antžeminę dalį, pašalinant iš vandens storymes bei raunant šaknis, šalinant jas be dumblo), siekiant
sumažinti ataugančių makrofitų. 2018–2023 m. bus vykdomas perteklinių makrofitų šienavimas,
šaknų rovimas Dovinės upėje ir Simno ežere. Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė – 60 mėn.
(5 metai). Planuojama projekto vertė – 979 tūkst. eurų. Iš jų ES lėšos – 905,8 tūkst. eurų, o
savivaldybės biudžeto dalis – 73 tūkst. eurų.
Investicijos į draugiškų aplinkai transporto priemonių įsigijimą
Pateiktas projekto „Vietinio susiekimo transporto priemonių įsigijimas“ projektinis
pasiūlymas. Įgyvendinant šį projektą bus siekiama pagerinti viešuoju (miesto ir priemiestinio)
transportu teikiamų paslaugų kokybę ir taip paskatinti gyventojus labiau naudotis viešuoju
transportu. Bus įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės – 2 vnt. Numatoma
projekto pradžia – 2019 metai. Numatoma projekto vertė – 496,9 tūkst. eurų. Iš jų ES lėšos – 277
tūkst. eurų, savivaldybės biudžeto dalis – 133,5 tūkst. eurų, privačios lėšos – 86 tūkst. eurų.
Investicijos į švietimo, kultūros ir sporto infrastruktūrą
Įgyvendinamas projektas „Alytaus rajono bendrojo ugdymo įstaigų aprūpinimas gamtos,
technologijų, menų ir kitų mokslų laboratorijų įranga“. Projekto tikslas – bendrojo ugdymo įstaigų
veiklos efektyvumo didinimas ir modernių mokymosi erdvių kūrimas Alytaus rajono savivaldybėje.
Projekto įgyvendinimo metu veiklos buvo vykdomos Alytaus rajono Simno ir Butrimonių
gimnazijose (atlikti esamų laboratorijų remonto darbai (elektros instaliacijos, vėdinimo įrengimo)
bei įrengtos naujos ir modernios, reikalavimus atitinkančios patalpos chemijos, fizikos
laboratorijoms; įsigyti nauji ir saugos reikalavimus atitinkantys laboratoriniai baldai; bus įsigyta
įranga, mokymosi priemonės, skirtos gamtos, chemijos ir fizikos mokomiesiems dalykams).
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2018–2019 metai. Projekto vertė – 106,8 tūkst. eurų. Iš jų ES
lėšos – 90,8 tūkst. eurų, valstybės biudžeto lėšos – 8 tūkst. eurų, savivaldybės biudžeto dalis – 8
tūkst. eurų.
Pradėtas įgyvendinti projektas „Alytaus r. meno ir sporto mokyklos edukacinių erdvių
įkūrimas ir atnaujinimas“. Įgyvendinat projektą numatyta rekonstruoti mokslo paskirties pastatą
Vytauto g. 44, Nemunaičio miestelyje, Alytaus r. sav. ir pritaikyti jį stovykloms organizuoti. Taip
pat projekto įgyvendinimo metu, siekiant didinti mokyklos teikiamų paslaugų prieinamumą, bus
atnaujinta sporto salė Dauguose. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2018–2020 metai. Projekto
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biudžetas – 856,4 tūkst. eurų. Iš jų ES lėšos – 536,6 tūkst. eurų, savivaldybės biudžeto dalis – 319,8
tūkst. eurų.
Pradėtas įgyvendinti projektas „Alytaus r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
prieinamumo didinimas įkuriant ir atnaujinant edukacines erdves“. Projekto metu įgyvendintos
veiklos: modernizuotos 6 Alytaus r. Simno, Butrimonių, Miroslavo gimnazijų ikimokyklinių skyrių
grupės (60 naujų ugdymo vietų ir įrengtos naujos vietos bei įsigyti baldai ir edukacinės priemonės,
sutvarkytos edukacinės erdvės lauke). Projekto vertė – 597,5 tūkst. eurų. Iš jų ES lėšos – 494 tūkst.
eurų, valstybės biudžeto lėšos – 43,8 o savivaldybės biudžeto dalis – 59,9 tūkst. eurų.
Pradėtas įgyvendinti projektas „Mergalaukio ir Užupių kaimų multifunkcinių sporto
aikštelių įrengimas“. Projekto tikslas – sukurti jauniems žmonėms skirtą laisvalaikio ir sporto
infrastruktūrą, siekiant išplėsti laisvalaikio praleidimo galimybes jaunimui ir kitiems gyventojams,
skatinti tiek jaunimą, tiek kitus gyventojus laisvalaikį leisti aktyviai sportuojant Mergalaukio ir
Užupių kaimuose. Projekto vertė – 130 tūkst. eurų. Iš jų ES lėšos – 68 tūkst. eurų, o savivaldybės
biudžeto dalis – 62 tūkst. eurų.
Pradėtas įgyvendinti projektas „Jaunimo aktyvinimas ir saviraiškos didinimas gerinant
sporto infrastruktūrą Kumečiuose ir Verebiejuose“. Projekto tikslas – sukurti jauniems žmonėms
skirtą laisvalaikio ir sporto infrastruktūrą, siekiant išplėsti laisvalaikio praleidimo galimybes
jaunimui ir kitiems gyventojams, skatinti tiek jaunimą, tiek kitus gyventojus laisvalaikį leisti
aktyviai sportuojant Kumečių ir Verebiejų kaimuose. Projekto vertė – 119 tūkst. eurų. Iš jų ES lėšos
– 68 tūkst. eurų, o savivaldybės biudžeto dalis – 49 tūkst. eurų.
Pradėtas įgyvendinti projektas „Pivašiūnų amatų centro veiklos plėtra Kurnėnuose“.
Projekte pagrindinė veikla yra kultūros paveldo objekto – Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos
fasadų ir stogo tvarkomieji paveldosaugos darbai: remontas, restauravimas, siekiant išlaikyti, atkurti
ir atnaujinti šį objektą bei sudaryti sąlygas tradiciniams amatams vystyti. Visame pastate bus
vykdomos įvairios veiklos, susijusios su amatais. Atskirose patalpose bus organizuojamos
edukacijos, įvairūs užsiėmimai, ekspozicijos, vykdoma prekyba, demonstruojamos parodos, įvairūs
su amatais susiję, taip pat kultūriniai, turistiniai, švietėjiški renginiai ir šventės. Bus įsigyta įvairi
įranga ir technika, reikalinga amatams vystyti, t. y. kompiuterinės technikos komplektas,
projektoriaus komplektas, fotoaparato su papildoma įranga komplektas, tautiniai kostiumai – 10 vnt.,
muzikos instrumentai, įrankiai medžio drožybai, audimo staklės, kalviška lauko virtuvė ir baldai.
Planuojama įgyvendinimo trukmė – 24 mėnesiai. Projekto vertė – 185,7 tūkst. eurų. Iš jų ES lėšos –
118 tūkst. eurų, valstybės biudžeto lėšos – 20,8 tūkst. eurų, o savivaldybės biudžeto dalis – 46,7 tūkst.
eurų.
Pradėtas įgyvendinti projektas „Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos pritaikymas
kultūrinėms ir turistinėms reikmėms“. Projekto tikslas – atlikti Kurnėnų Lauryno Radziukyno
mokyklos vidaus patalpų ir dalies inžinerinių tinklų bei dalies sklypo tvarkomuosius darbus,
paveldosaugos tvarkomuosius darbus bei įsigijus reikalingą įrangą, baldus, pritraukti naujus
lankytojus, skatinti domėjimąsi mokyklos ir Alytaus r. istorija. Projekto vertė – 234,9 tūkst. eurų. Iš
jų ES lėšos – 199 tūkst. eurų, o savivaldybės biudžeto dalis – 35 tūkst. eurų.
Pateikta projekto „Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos pritaikymas Alytaus rajono
gyventojų viešiesiems ir turizmo poreikiams (I etapas)“ paraiška VVG finansavimui gauti. Projekto
tikslas – padidinti Alytaus rajono VVG teritorijos gyvybingumą ir patrauklumą gyventi bei dirbti,
atnaujinant VVG teritorijos kultūros paveldo objektą įregistruotą LR kultūros vertybių registre. Bus
vykdomi Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos pirmo aukšto patalpų ir pirmo aukšto dalies
inžinerinių tinklų vertingųjų savybių išsaugojimo ir atstatymo darbai, pritaikant objektą kultūrinėms
bei turistinėms veikloms. Įveiklintas objektas, naujai organizuojami kultūriniai renginiai, edukacinės
programos, su kultūra, turizmu susiję mokymai praplės kultūrinių paslaugų spektrą rajone, prisidės
prie teritorijos gyvybingumo ir patrauklumo didėjimo. Projekto vertė – 126 tūkst. eurų. Iš jų ES lėšos
– 100 tūkst. eurų, o savivaldybės biudžeto dalis – 26 tūkst. eurų.
Pateikta projekto „Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos pritaikymas Alytaus rajono
gyventojų viešiesiems ir turizmo poreikiams (II etapas)“ paraiška VVG finansavimui gauti. Projekto
tikslas – padidinti Alytaus rajono VVG teritorijos gyvybingumą ir patrauklumą gyventi bei dirbti,
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atnaujinant VVG teritorijos kultūros paveldo objektą įregistruotą LR kultūros vertybių registre. Bus
vykdomi Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos antro aukšto patalpų ir antro aukšto dalies
inžinerinių tinklų vertingųjų savybių išsaugojimo ir atstatymo darbai, pritaikant objektą kultūrinėms
bei turistinėms veikloms. Įveiklintas objektas, naujai organizuojami kultūriniai renginiai, edukacinės
programos, su kultūra, turizmu susiję mokymai praplės kultūrinių paslaugų spektrą rajone, prisidės
prie teritorijos gyvybingumo ir patrauklumo didėjimo. Projekto vertė – 126 tūkst. eurų. Iš jų ES lėšos
– 100 tūkst. eurų, o savivaldybės biudžeto dalis – 26 tūkst. eurų.
Investicijos į komunalinių atliekų tvarkymą
Projektas „Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra Alytaus regione“ taip pat
pradėtas įgyvendinti 2017 m. 2018 metais toliau tęsėsi projekto įgyvendinimas. Šis projektas
vykdomas visam regione. Projekto vykdytojas yra Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras.
Alytaus rajone numatyta įrengti 20 pusiau požeminių ir 22 antžemines aikšteles. Projekto
įgyvendinimo laikotarpis 2017–2019 metai. Numatoma projekto vertė – 558,6 tūkst. eurų. Iš jų ES
lėšos – 453,4 tūkst. eurų, savivaldybės biudžeto dalis – 105,2 tūkst. eurų.
Investicijos į bendradarbiavimo stiprinimą
Įgyvendintas projektas „Aktyvios vietos veiklos grupės – stiprus regionas: Alytaus rajono
patirties perdavimas Ozurgeti“ vystomojo bendradarbiavimo paraiška. Projekto tikslas –
kompleksiškai skatinti regiono vystymąsi, todėl buvo orientuojamasi į visus pilietinės visuomenės
dalyvius Ozurgeti mieste (Guria regiono sostinėje): vietos gyventojus, juos vienijančias
bendruomenes ir pilietines organizacijas, vietos savivaldos atstovus. Įgyvendinant projektą buvo
surengtos konferencijos, verslo dirbtuvės, susitikimai ir diskusijos, patirties vizitai ir atliktos
projekto viešinimo veiklos. Projekto vertė – 18,2 tūkst. eurų. Iš jų ES lėšos – 16,3 tūkst. eurų,
savivaldybės biudžeto dalis – 1,4 tūkst. eurų, projekto partnerio įnašas – 0,5 tūkst. eurų.
Pateikta projekto „Moterų socialinio ir ekonominio įgalinimo skatinimas: Alytaus rajono
patirties perdavimas Ozurgeti“ paraiška Centrinei projektų valdymo agentūrai. Projekto tikslas –
gerinti Ozurgeti regiono moterų socialinę, ekonominę bei teisinę padėtį. Projekto metu numatyta
organizuoti mokymus-konsultacijas moterims, vizitai skirti skleisti gerąją patirtį, išleisti metodinį
leidinį apie moterų teises ir galimybes. Planuojama projekto pradžia – 2019 m. Projekto vertė – 18,2
tūkst. eurų. Iš jų ES lėšos – 20 tūkst. eurų, savivaldybės biudžeto dalis – 1,6 tūkst. eurų, projekto
partnerio įnašas – 0,7 tūkst. eurų.
Investicijos į sveikatos priežiūros gerinimą
Pateikta projekto „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas
Alytaus r. savivaldybėje“ paraiška centrinei projektų valdymo agentūrai. Projekto tikslas – pirminės
asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų efektyvumo didinimas. Projekto metu bus
atnaujinta Miroslavo ambulatorija, pagerinta kraujotakos sistemos ligų profilaktika, padidintas
prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos paslaugų teikimo prieinamumas numatoma įsigyti
komplektą medicininės įrangos (kraujospūdžio matavimo aparatas, stetofonendoskopas, lentelė
regėjimo aštrumui patikrinti, otorinooftalmoskopas, svarstyklės kūdikiams su ūgio matuokle,
pulsoksimetras, chirurginis rinkinys, LOR rinkinys, BPG krepšys, kušetė, gydytojų kabinetų baldai),
kompiuterinės technikos (kompiuteris, spausdintuvas), diagnostinės įrangos komplektą (EKG
programinė įranga su interpretacija, automatinis hematologinis analizatorius, šlapimo analizatorius),
odontologinės įrangos komplektą. Projekto vertė – 172 tūkst. eurų. Iš jų ES lėšos – 146 tūkst. eurų,
valstybės biudžeto dalis – 13 tūkst. eurų, savivaldybės biudžeto dalis – 13 tūkst. eurų.
Pradėtas įgyvendinti projektas „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros
paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims Alytaus rajone“. Projekto tikslas –
padidinti priemonių, gerinančių ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas prieinamumą
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tuberkulioze sergantiems asmenims Alytaus rajone, taip siekiant sumažinti savivaldybės gyventojų
sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės bei išvengti atsparių vaistams tuberkuliozė formų.
Projekto metu bus išdalinti pacientams maisto talonai produktams, DOTS kabinete dirbs bendrosios
praktikos slaugytojas 115 val. per projekto įgyvendinimo laikotarpį, bus kompensuotos pacientų,
sergančių TB, kelionės į gydymo įstaigą išlaidos. Projekto vertė – 10 tūkst. eurų. Iš jų ES lėšos – 8
tūkst. eurų, valstybės biudžeto dalis – 1,45 tūkst. eurų, savivaldybės biudžeto dalis – 0,8 tūkst. eurų.
Pradėtas įgyvendinti projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Alytaus rajone“. Projekto
tikslas – padidinti Alytaus rajono tikslinių grupių asmenų sveikatos raštingumo lygį bei formuoti
pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius. Projekto metu bus modernizuotas Alytaus rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (atliktas patalpų remontas, įsigyta transporto priemonė;
įsigyti biuro baldai). Bus įsigytos pirmosios pagalbos mokymams skirtos priemonės, įgyvendinti
pirmosios pagalbos mokymai, suorganizuotos pirmosios pagalbos varžybos, sukurtas videoklipas,
įrengti pirmosios pagalbos skęstant informaciniai stendai, išleistos mokomosios-informacinės
knygelės, suorganizuoti renginiai apie atšvaitų dėvėjimą, surengti sveikatos stiprinimo programos
renginiai širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto rizikos grupių asmenims, fizinio aktyvumo
renginiai bendruomenėse, mokyklose, sveikos mitybos, druskos kiekio mažinimo pasirinkimą
skatinantys renginiai bei streso valdymo renginiai bendruomenėse. Projekto vertė – 199 tūkst. eurų.
Iš jų ES lėšos – 169 tūkst. eurų, valstybės biudžeto dalis – 15 tūkst. eurų, savivaldybės biudžeto dalis
– 15 tūkst. eurų.
SOCIALINĖ PARAMA
Piniginė socialinė parama
2018 m. piniginė socialinė parama (įvairios socialinės išmokos) suteikta 6504 asmenims.
Jiems išmokėta 7,3 mln. Eur iš valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų.

Išlaidos socialinėms išmokoms 2017–2018 m. (tūkst.
Eur)
242,9
166,0

Vaikų globėjų rėmimas

865,5
805,8

Socialinės pašalpos

Išmokos vaikams

809,1

2279,3
3526,1
3449,3

Šalpos išmokos
89,2
69,9
131,9
143,9
165,1
97,0

Būsto išlaidų kompensacijos
Parama mirties atveju
Kita piniginė parama
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Daugiausia lėšų skirta šalpos išmokų gavėjams (3,5 mln. Eur, 1540 gavėjų) ir išmokoms
vaikams (2,3 mln. Eur, 4964 gavėjai) mokėti.
Nemaža dalis socialinių išmokų gavėjų – nepasiturintys rajono gyventojai. Vidutinis
socialinės pašalpos gavėjų skaičius 2018 m. – 845 asmenys, jiems išmokėta 865,5 tūkst. Eur.
Lyginant ataskaitinį laikotarpį su 2017 m., socialinės pašalpos gavėjų sumažėjo 131 asmeniu, tačiau
dėl pasikeitusių teisės aktų išlaidos šiai pašalpai mokėti padidėjo 59,7 tūkst. Eur (2017 m. 976
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socialinės pašalpos gavėjams išmokėta 805,8 tūkst. Eur). Teikiamos piniginės socialinės paramos
veiksmingumą vertina iš Savivaldybės tarybos narių ir administracijos valstybės tarnautojų
Savivaldybės tarybos sudaryta Piniginės socialinės paramos teikimo priežiūros komisija (toliau –
komisija). Komisija analizavo seniūnijų teikiamos piniginės socialinės paramos efektyvumą, lėšų
panaudojimo tikslingumą, teikė Alytaus rajono savivaldybės merui ir administracijos direktoriui
rekomendacijas dėl piniginės socialinės paramos efektyvumo ir veiksmingumo didinimo bei
seniūnijų veiklos, teikiant piniginę socialinę paramą, tobulinimo. Nuo 2014 metų, kai savivaldybė
socialinę pašalpą nepasiturintiems gyventojams pradėjo teikti vykdydama savarankiškąją
savivaldybių funkciją, piniginė socialinė parama skirstoma tikslingiau ir veiksmingiau, socialinės
pašalpos gavėjų rajone sumažėjo 76 proc. (2014 m. pradžioje buvo 3224 socialinės pašalpos gavėjai,
2019 metų pradžioje – 778 gavėjų), lėšų poreikis socialinei pašalpai mokėti sumažėjo 68 proc. (nuo
2,7 mln. Eur iki 865,5 tūkst. Eur per metus išmokamų socialinių pašalpų).
Savivaldybė, vykdydama savarankiškąją savivaldybių funkciją, nepasiturintiems rajono
gyventojams teikia ir būsto šildymo išlaidų bei vandens išlaidų kompensacijas (toliau –
kompensacijos). 2018 m. kompensacijos skirtos 358 asmenims, jiems išmokėta 89,2 tūkst. Eur.
Lyginant ataskaitinį laikotarpį su 2017 m., lėšų poreikis kompensacijoms mokėti padidėjo 19,3 tūkst.
Eur (27,6 proc.).
Siekdama teikti didesnę paramą šeimoms, nukentėjusioms nuo gaisro, stichinės nelaimės,
ligos, neįgalumo ir kitais atvejais, taip pat šeimoms, auginančioms vaikus, 2018 m. pradžioje
Savivaldybės taryba priėmė sprendimą didinti šioms šeimoms skiriamas vienkartines pašalpas, todėl,
lyginant su 2017 m., vidutiniškai vienai šeimai skiriama vienkartinė piniginė parama padidėjo 26
Eur (34 proc.) – nuo 76 Eur iki 102 Eur. Kad parama pasiektų visus rajono gyventojus, kuriems jos
labiausiai reikia, Savivaldybės tarybos sprendimu naujomis formomis papildytas ir piniginės
socialinės paramos rūšių sąrašas – nepasiturintiems gyventojams, patekusiems į sunkią situaciją,
numatyta galimybė skirti ne tik vienkartinę pašalpą, bet ir tikslinę, periodinę ar sąlyginę pašalpas ir
šiam tikslui iš savivaldybės biudžeto lėšų papildomai skirta 100 tūkst. Eur. Šiais Savivaldybės tarybos
nustatytais atvejais vienkartinės, tikslinės pašalpos išmokėtos 828 šeimoms, iš jų 520-čiai rajono
gyventojų skirta tikslinė pašalpa kurui įsigyti. Šiam tikslui panaudota 128 tūkst. Eur.
Skatindama gyventojus aktyviai prisidėti prie bendruomenės gerovės kūrimo, jų darbinę
motyvaciją, savivaldybė piniginės socialinės paramos gavėjus pasitelkia visuomenei naudingai
veiklai atlikti. 2018 m. tokiai veiklai pasitelkta 591 paramą gavęs rajono gyventojas.
Siekiant skatinti rajono jaunuolius mokytis profesijų, Alytaus rajono savivaldybėje
finansinė parama skiriama ne tik aukštųjų universitetinių mokyklų studentams, bet ir kolegijų
studentams bei profesinių mokyklų mokiniams. 2018 m. paramą gavo 19 aukštosiose bei profesinėse
mokyklose besimokančių jaunuolių, jiems išmokėta 7 tūkst. Eur.
Socialinės paslaugos
2018 m. socialinės paslaugos suteiktos 4893 asmenims. Išlaidos socialinėms paslaugoms
sudarė 1,1 mln. Eur.
Pagrindiniai socialinių paslaugų vartotojai rajone – pagyvenę žmonės ir neįgalūs asmenys.
Daugiausia lėšų (569,9 tūkst. Eur) panaudota pagyvenusių žmonių, neįgaliųjų socialinei globai
stacionariose socialinių paslaugų įstaigose. Šias paslaugas 2018 m. gavo 117 asmenų.
Siekiant užtikrinti žmonių su sunkia negalia socialinę globą ir slaugą jų namuose, rajone
teikiamos integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugos. Integrali pagalba
suteikta 56 asmenims. Vienišiems pagyvenusiems žmonėms ir neįgaliesiems buvo teikiamos ir
pagalbos į namus paslaugos, šios paslaugos suteiktos 48 gyventojams. Išlaidos dienos socialinei
globai ir pagalbai į namus – 104,6 tūkst. Eur valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų. Finansuotos
socialinės priežiūros paslaugos neįgaliesiems, lankiusiems Simno neįgaliųjų dienos centrą (13,8
tūkst. Eur). 2018 m. šį centrą lankė 94 neįgalūs asmenys. Vaikų, gyvenančių socialinės globos
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įstaigose ir šeimynoje, socialinei globai skirta 63,5 tūkst. Eur.

Išlaidos socialinėms paslaugoms 2018 m. (tūkst. Eur)
Asmeninės higienos ir
priežiūros paslaugos
122,9

27,5
Senyvo amžiaus asmenų ir
neįgaliųjų socialinė globa

192,3
569,9
104,6

Vaikų socialinė globa

63,5
13,8

Dienos socialinė globa ir
pagalba į namus senyvo
amžiaus ir neįgaliems
asmenims
Socialinės priežiūros
paslaugos neįgaliesiems

Siekdama sudaryti sąlygas plėtoti asmeninės higienos ir priežiūros (dušo, skalbimo)
paslaugas bendruomenėje bei užtikrinti rajono gyventojams, gyvenantiems būstuose be patogumų,
minimalių asmeninės higienos ir priežiūros poreikių tenkinimą, Savivaldybės taryba 2018 m. skyrė
savivaldybės biudžeto lėšų minėtoms paslaugoms finansuoti. Dušo ir skalbimo paslaugas rajono
gyventojams teikė 13 vietos bendruomenių, nemokamai minėtomis paslaugomis pasinaudojo 872
asmenys, neturintys galimybių savo namuose naudotis dušu ir (ar) skalbykle. Paslaugoms teikti buvo
panaudota 27,5 tūkst. Eur.
Rajone ir toliau plėtojama socialinių paslaugų infrastruktūra. Siekiant pagerinti socialinių
paslaugų prieinamumą ir plėtojimą bendruomenėje, prisidėti prie regioninių skirtumų mažinimo,
Alytaus rajono savivaldybėje įgyvendinamas projektas ,,Psichosocialinės pagalbos centro įkūrimas“,
finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir savivaldybės biudžeto lėšomis. Projekto vertė
– 188,4 tūkst. Eur, iš jų 160,1 tūkst. Eur skirta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.
Planuojama projekto įgyvendinimo pabaiga – 2019 m. gegužės mėn.
Siekiant sudaryti sąlygas Alytaus rajono šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas
ir įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, rajone kartu su partneriais – keturiomis vietos
bendruomenėmis, įgyvendinamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas
projektas ,,Alytaus rajono bendruomeniniai šeimos namai“. Projekto vertė – 216,3 tūkst. Eur. 2018
metais paslaugomis pasinaudojo 771 rajono gyventojas.
2019 m. savivaldybėje planuojama vaikų dienos centrų tinklo plėtra – pasinaudojant
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, numatoma plėsti vaikų dienos centrų veiklą Rimėnų k.
ir Butrimonių mstl., taip pat numatoma įsteigti naują vaikų dienos centrą ir Miroslave.
VAIKŲ GLOBA IR PAGALBA ŠEIMOMS
Savivaldybė ir toliau siekia tikslo – visiems tėvų globos netekusiems Alytaus rajono
vaikams surasti globėjų šeimas. 2018 m. pabaigoje rajone buvo 122 globojami vaikai, iš jų: 11 vaikų
augo vaikų globos institucijoje, 4 vaikai globojami šeimynoje, 107 vaikai auga 70-ties fizinių globėjų
šeimose. Skatindama vaikų globą šeimoje, savivaldybė nuo 2016 m. skiria papildomą 300 Eur priedą
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globėjų šeimoms, tačiau sudėtinga rasti globėjus, kurie paimtų globoti vaikus, turinčius sveikatos
problemų. Atsižvelgdama į tai, Savivaldybės taryba priėmė spendimą nuo 2018 m. vasario 1 d. skirti
didesnius priedus už neįgalaus vaiko globą. Priedo dydis priklauso nuo vaiko neįgalumo lygio ir yra
nuo 350 Eur iki 500 Eur per mėn. Pažymėtina, kad per 2018 metus vaikų globos institucijoje nebuvo
apgyvendintas nei vienas vaikas, o institucijoje globojamų vaikų skaičius, lyginant su 2017 m.,
sumažėjo 12 vaikų (2017 m. pabaigoje institucijose buvo globojami 23 vaikai). Džiugu, kad šeimos
ryžtasi globoti ir neįgalius vaikus, 2018 m. 2 neįgalūs vaikai, augę Vaikų globos namuose,
apgyvendinti globėjų šeimoje.
Siekdama užtikrinti kompleksinę pagalbą globėjams ir įtėviams ar asmenims, ketinantiems
jais tapti, Savivaldybės taryba pavedė VšĮ Alytaus šeimos pagalbos centrui vykdyti Globos centro
funkcijas. Šio centro tikslas – suteikti globėjų (įtėvių) šeimoms reikalingą konsultacinę,
psichosocialinę, teisinę ir kitą pagalbą, siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai
artimoje aplinkoje.
Skatinant globoti vaikus šeimoje, svarbu globėjams sudaryti galimybes įgyti socialines
garantijas, suteikiant jiems galimybę įsidarbinti ir dirbti pagal darbo sutartį darbą, susijusį su vaiko
globos (rūpybos) užtikrinimu. Per 2018 m. VšĮ Alytaus šeimos pagalbos centras pasirašė darbo
sutartis su 4 socialiniais globėjais, globojančiais 8 vaikus.
2018 m. 12-oje šeimų buvo nustatyta globa (rūpyba) 17-ai vaikų, likusių be tėvų globos. Iš
jų 10-ies vaikų globėjais tapo giminaičiai, o 7 vaikus globoja 4 socialiniai globėjai. Šiuo metu 2
socialiniai globėjai yra pasirengę globoti 3 vaikus.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo (toliau –
įstatymas) nuostatomis, nuo 2018 m. liepos 1 d. savivaldybės įpareigotos užtikrinti vaikui ir šeimai
kompleksinę pagalbą, organizuojant socialinės priežiūros paslaugų teikimą ir vykdant atvejo vadybą
socialinių paslaugų įstaigose. Įgyvendindama įstatymo nuostatas, Savivaldybės taryba suteikė
įgaliojimus koordinuoti atvejo vadybos procesą ir teikti socialines paslaugas šeimoms VšĮ Alytaus
šeimos pagalbos centrui. Atvejo vadybininkai savo funkcijomis nėra atsiejami nuo socialinių
darbuotojų, dirbančių su šeimomis, efektyvus darbas galimas tik dirbant jiems komandomis, todėl
savivaldybėje buvo priimtas sprendimas seniūnijų socialinius darbuotojus, dirbančius su šeimomis,
perkelti dirbti į VšĮ Alytaus šeimos pagalbos centrą. Taip užtikrinama efektyvesnė pagalba šeimoms.
2018 m. VšĮ Alytaus šeimos pagalbos centras socialinės priežiūros paslaugas suteikė 131
socialinę riziką patiriančiai šeimai, 242 jose augantiems vaikams.
Socialinis būstas
Alytaus rajono savivaldybėje yra sudaryti ir patvirtinti 6 sąrašai šeimų ir asmenų, turinčių
teisę į socialinį būstą. Metų pabaigoje į asmenų ir šeimų turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti
sąrašą iš viso įrašyta 54 asmenys ar šeimos, kurie laukia išsinuomoti savivaldybės socialinį būstą:
• jaunų šeimų sąraše – 16 šeimų;
• šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų – 7 šeimos;
• buvusių našlaičių ir be tėvų globos likusių asmenų – 0;
• neįgaliųjų asmenų ir šeimų, kuriose yra neįgalių asmenų – 8 asmenys ar šeimos;
• bendrajame sąraše – 22 asmenys ar šeimos;
• socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą – 1 šeima.
Per metus į asmenų ir šeimų turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti sąrašą naujai įrašyti
25 asmenys ar šeimos. Per metus iš sąrašo buvo išbraukta 12 asmenų ar šeimų, iš kurių 11 asmenų ar
šeimų buvo išbrauktos, nes nedeklaravo turimo turto (įskaitant gautas pajamas) už praėjusius
kalendorinius metus.
Alytaus rajono savivaldybės socialinio būsto fondą sudaro 72 socialiniai būstai ir 23
savivaldybės būstai. 2018 m. už gyvenamųjų patalpų nuomą gauta 6,9 tūkst. Eur. 2018 metais
socialiniame būste apgyvendinti 5 asmenys ar šeimos, savivaldybės būste – 3 daugiavaikės šeimos.
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Asmenys ir šeimos, laukiančios socialinio būsto eilėje,
2018-12-31 duomenimis
1
16

22

8

7

jaunų šeimų sąraše
šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų
neįgaliųjų asmenų ir šeimų, kuriose yra neįgalių asmenų
bendrajame sąraše
socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą

Siekiant didinti Alytaus rajono savivaldybės socialinio būsto fondą 2018 metų pabaigoje
įgyvendintas projektas ,,Būsto prieinamumo pažeidžiamoms gyventojų grupėms didinimas Alytaus
rajone“. Įgyvendinant projektą rekonstruota Alytaus rajono savivaldybei nuosavybės teises
priklausančio pastato, esančio Alyvų g. 4, Venciūnų k., Alovės sen., Alytaus r., dalis ir įrengti 6
socialiniai būstai. Socialiniai būstai nuo 2019 m. sausio mėnesio nuomojami mažas pajamas
gaunantiems asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą pagal Lietuvos
Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą.
Parama būstui įsigyti
2018 metais išduotos 4 pažymos apie teisę į paramą būstui įsigyti.
Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojus Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms
jaunoms šeimoms įstatymui išnagrinėti 46 prašymai dėl teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą
įsigyjančioms jaunoms šeimoms patvirtinimo bei suformuotos 4 pažymos, patvirtinančios jaunos
šeimos teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjant Alytaus rajone.
SVEIKATOS APSAUGA
2018 m. savivaldybėje, kaip ir ankstesniais metais, vykdyta pirminė asmens ir
visuomenės sveikatos priežiūra.
Asmens sveikatos priežiūra
Asmens sveikatos priežiūros paslaugas savivaldybės teritorijoje teikė pirminio lygio asmens
sveikatos priežiūros paslaugas teikianti viešoji įstaiga Alytaus rajono pirminės sveikatos priežiūros
centras bei skubiosios medicinos paslaugas teikianti VšĮ Alytaus rajono greitosios pagalbos stotis.
2018 metais viešosios įstaigos Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros
centro finansinis rezultatas teigiamas. Prisirašiusių gyventojų, apdraustų privalomuoju sveikatos
draudimu, skaičius 2018 m. sausio 1 d. – 16 715, 2018 m. gruodžio 31 d. – 16 783.
2018 metais tęsiamas projekto „Integrali pagalba į namus Alytaus rajone“ vykdymas, kurio
tikslas teikti integralios pagalbos, t. y. slaugos ir socialinių paslaugų visumos paslaugas namuose.
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Teikiant šias paslaugas asmeniui tenkinami slaugos ir socialinių paslaugų poreikiai, teikiama
nuolatinė kompleksinė specialistų pagalba ir priežiūra. Integrali pagalba teikiama komandos principu.
Sukomplektuotos trys komandos. Komandą sudaro šie specialistai: socialinis darbuotojas ir jo
padėjėjai, slaugytojas ir jo padėjėjai, masažistas, kineziterapeutas, ergoterapeutas.
Integralios pagalbos paslaugų gavėjai: neįgalūs vaikai, kuriems nustatytas visiško
nesavarankiškumo lygis, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas sunkus neįgalumo lygis ir
specialusis nuolatinės slaugos poreikis; suaugę darbingo amžiaus asmenys su negalia, kuriems
nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis
nuolatinės slaugos poreikis; senatvės pensijos amžių sukakę asmenys su negalia, kuriems nustatytas
visiško nesavarankiškumo lygis, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės
slaugos poreikis.
Per 2018 metus integralios pagalbos paslaugomis pasinaudojo 56 gavėjai. Per šiuos metus
padaugėjo 16 gavėjų. Gavėjai paslaugas gauna nuo 2 iki 8 valandų per dieną, 5 dienas per savaitę.
Poreikis paslaugų yra skirtingas, individualus kiekvienam gavėjui.
Pasirašyta priemonės ,,Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“ Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-11
projekto sutartis 10 453 Eur. Projekto metu pagerės ambulatoriškai gydomų tuberkulioze sergančių
asmenų priežiūra, vykdoma DOTS kabinete (anglų k. – directly observed treatment short course, t. y.
tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso), kuriame ligoniai, stebimi ambulatoriškai besigydantys
asmenys.
Patvirtintas finansavimas (172 142,73 Eur) projektui pagal priemonę „Pirminės asmens
sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“, kurio metu ketinama atlikti Miroslavo
ambulatorijos remonto darbus, atnaujinti medicininę įrangą.
2018 m. į Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stotį medicininės
pagalbos kreipėsi 23 177 pacientai. Vidutinis kreipimųsi rodiklis – 64 kvietimai per parą. Iš viso
1000-čiui Alytaus miesto bei Alytaus ir Lazdijų rajonų gyventojų teko 242 kvietimai (2017 m. – 224
kvietimai).
Už svarbiausią rodiklį vertinant GMP veiklą, t. y. operatyvumą (operatyvumas – laikas nuo
kvietimo užregistravimo iki pirmosios medicinos pagalbos teikimo pradžios, GMP darbuotojams
atvykus pas pacientą), 2018 m. budinčios brigados buvo skatinamos vienkartinėmis išmokomis už
gerus darbo rezultatus.
2018 m. iš LR sveikatos apsaugos ministerijos pagal panaudos sutartį gauti 3 nauji „Fiat
Ducato“ GMP automobiliai, įstaiga nupirko 3 elektrokardiografus ir 2 rankinius dirbtinės plaučių
ventiliacijos (DPV) aparatus.
Visuomenės sveikatos priežiūra
Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijos 2018 metais savivaldybėje, kaip ir ankstesniais
metais, buvo įgyvendinamos per Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą. Biuras tęsė
veiklą pagrindinėmis visuomenės sveikatos priežiūros kryptimis: visuomenės sveikatos stebėsena,
vaikų ir jaunimo visuomenės sveikatos priežiūra ugdymo įstaigose bei visuomenės sveikatos
stiprinimo priemonių vykdymas.
Remiantis Bendraisiais savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatais,
savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsena vykdoma joms priskirtose teritorijose, siekiant gauti
išsamią informaciją apie savivaldybių teritorijų visuomenės sveikatos būklę ir remiantis objektyvia
informacija planuoti bei įgyvendinti vietinės visuomenės sveikatos prevencijos priemones.
Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kasmet rengia savivaldybės
visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos projektą, kuriame įvertinti savivaldybės visuomenės
sveikatos stebėsenos rodikliai ir išanalizuotos 3 prioritetinės Alytaus rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos problemos.
Visuomenės sveikatos biuro veikla orientuota į Alytaus rajono savivaldybės gyventojų
sveikatos stiprinimą, žinių sveikatos tematika didinimą, didžiausią dėmesį skiriant prioritetinėms
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sveikatos sritimis (lėtinių neinfekcinių susirgimų profilaktikai, užkrečiamųjų ligų prevencijai, fizinio
aktyvumo skatinimui ir kt.).
Įvairios visuomenės sveikatos mokymo / ugdymo bei konsultacijos priemonės 2018 metais
buvo pritaikytos daugiau nei 18 tūkst. kartų (priemonėse dalyvavusių dalyvių skaičius; tas pats
žmogus skirtingose sveikatos stiprinimo veiklose galėjo dalyvauti ne vieną kartą).
Siekiant kuo arčiau prie asmens priartinti paslaugas, kurios padeda psichologinių krizių
atvejais, jau nuo 2017 metų pradžios Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure buvo
pradėta teikti psichologinė pagalba.
Pagalba 2018 metais žmonėms tapo lengviau prieinama – specialistas (psichologas) vyksta
į seniūnijas, mokyklas, bendruomenės ir globos namus. Pageidaujantys gali registruotis konsultacijai
per seniūnijų socialinius darbuotojus, telefonu, elektroniniu paštu ar kalbėtis per „Skype“ programėlę.
Nemažai konsultuotų asmenų turėjo emocinių ir asmenybinių sunkumų, išreikštų suicidinių
minčių, nekontroliuojamo pykčio, irzlumo, depresinių epizodų ar problemų priklausomybių srityje.
Besikreipusių psichologo pagalbos asmenų amžius labai įvairus - nuo paauglio (10–13 m.)
iki vidutinio brandaus amžiaus (55–60 m.). Daugiausiai pagalbos kreipėsi jaunesnio amžiaus 30–40
metų sulaukę rajono gyventojai.
Nors yra asmenų ir nutraukusių lankymąsi konsultacijose, tačiau didžioji dauguma lankosi
ne po kartą, vieno kliento susitikimų skaičius siekia nuo 5 iki 20 kartų, tačiau yra ilgiau besilankančių.
Susitikimai, priklausomai nuo problemos pobūdžio, trunka nuo valandos iki 1,5 val. ar net – 2
valandų.
Priklausomybių mažinimo programa
2018 m. toliau buvo įgyvendinama Alytaus rajono savivaldybės priklausomybių mažinimo
programa, kurios pagrindinis tikslas – padidinti savivaldybės gyventojų galimybes gydytis nuo
priklausomybės ligų. 2018 m. programa pasinaudojo 46 asmenys. Visiems programos dalyviams
buvo suteiktos paslaugos dėl priklausomybės alkoholiui.
Bendromis medikų, socialinių darbuotojų, bendruomenių narių ir programos dalyvių bei jų
šeimų narių pastangomis per septynerius programos vykdymo metus kelioms dešimtims programos
dalyvių pavyko pasiekti teigiamų pokyčių jų gyvenime: įsidarbinta arba neprarastas darbas,
pagerintos buities sąlygos, nekeliami vaikų priežiūros apribojimo klausimai ir pan. Visų metų
atkryčių dinamika – iki 40 proc.
Alytaus rajono savivaldybės taryba 2018 m. taip pat skyrė lėšų šioms programoms ir
paslaugoms:
• Dantų protezavimo programai (15,0 tūkst. Eur);
• Visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai (5,8 tūkst. Eur);
• Sveikatos priežiūros paslaugų programai (1,5 tūkst. Eur);
• Priklausomybių mažinimo programai (4,1 tūkst. Eur).
ŠVIETIMAS
2018 metais Alytaus rajone mokyklų tinklo pertvarka buvo nežymi. Alytaus rajono
savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. K-190 „Dėl Alytaus r. Krokialaukio Tomo
Noraus-Naruševičiaus gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo“ nuo 2018 m. spalio 5 d. likviduotas
Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos Krokialaukio daugiafunkcio centro skyrius.
Pagrindinė likvidavimo priežastis – sumažėjo teikiamų paslaugų poreikis. Likusios paslaugos
atiduotos Alytaus rajono kultūros centrui, o priešmokyklinis ugdymas perkeltas į gimnaziją.
Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. K-191 „Dėl Alytaus
r. Miroslavo gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo“ nuo 2018 m. spalio 5 d. panaikino Kumečių
pagrindinio ugdymo skyrių. Pagrindinė likvidavimo priežastis – nesusirinko rugsėjo 1 d. mokiniai.
Šiame skyriuje buvo labai mažas mokinių skaičius, todėl mokiniai ir jų tėvai pasirinko tolimesnį
mokymąsi Alytaus r. Miroslavo ir Simno gimnazijose.
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2018 m. rugsėjo 1 d. Alytaus rajone buvo 6 gimnazijos, 1 specialioji mokykla, 1
neformaliojo ugdymo įstaiga, 3 pagrindinio ugdymo ir daugiafunkciai skyriai, 1 pagrindinio ugdymo
skyrius, 5 ikimokyklinio ugdymo skyriai. 2018 metais Alytaus rajone vidurinio ugdymo programą
baigė ir sėkmingai išlaikė brandos egzaminus 111 abiturientų. Iš jų 30 įstojo į universitetus (27,0 %),
18 – į kolegijas (16 %), 26 – į profesines mokyklas. Likusieji 36 abiturientai užsiima kita veikla.
Siekiant skatinti rajono moksleivius siekti gerų mokymosi rezultatų, 2018 metais trims
geriausiems rajono abiturientams buvo paskirtos trys premijos po 290 eurų. Jas gavo Alytaus r.
Simno ir Butrimonių gimnazijų abiturientai.
Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. K-186 „Dėl Alytaus
rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. K-299 „Dėl Alytaus rajono
savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos dienos grupės veiklos tvarkos aprašo patvirtinmo“
pakeitimo“ visi mokiniai, kurie lanko pailgintos dienos grupę buvo atleisti nuo mokesčio. Dėl šios
priežasties padaugėjo pailgintos dienos grupes lankančių mokinių skaičius. Šiuo metu 68 % pradinių
klasių mokinių lanko pailgintos dienos grupes. Mokiniai grupėse būna iki 16–17 valandos.
Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijoje pradėjo veikti Visos dienos mokykla. Visi
norintys mokiniai dalyvauja gimnazijos veikloje visą dieną.
Savivaldybės tarybai 2018 m. gruodžio 6 d. sprendimu Nr. K-205 „Dėl Alytaus rajono
savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimo Nr.K-3 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės 20182020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ nutarta Alytaus rajono gimnazijų
mokiniams, kurie įgis vairuotojo B kategorijos vairuotojo teises mokėti 200 Eur kompensaciją.
Kompensacija pradėta mokėti nuo 2018 m. gruodžio 11 d., įsigaliojus šiam sprendimui.
Savivaldybės tarybai pritarus jungtinės veiklos sutarčiai tarp Alytaus rajono savivaldybės ir
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, įgyvendinama 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos priemonė dalyvaujant projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir
technologijų mokslų priemonėmis“, kurio pagrindinė veikla – aprūpinti bendrojo ugdymo mokyklas,
kurios įgyvendina pradinio ir pagrindinio ugdymo I pakopos programas, mokymo priemonėmis ir
įranga, skirta gamtamokslių ir technologinių dalykų mokymui. Šiame projekte dalyvauja visos šešios
rajono gimnazijos ir Daugų Vlado Mirono gimnazijos Alovės pagrindinio ugdymo skyrius. 2018 m.
projekte dalyvaujančios ugdymo įstaigos jau gavo technologijų ir gamtos mokslų priemonių pradinių
klasių mokinių ugdymui už 16,5 tūkst. eurų, šiuo metu gimnazijas jau pasiekia mokymo priemonės
skirtos 5–8 klasių mokiniams.
Tarybai pritarus dalyvauti Europos sąjungos investicijų programos 9 prioriteto
„Visuomenės švietimas ir žmoniškųjų išteklių potencialo didinimas“ projekte „Mokinių ugdymosi
pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“, dalyvaus trys Butrimonių, Miroslavo ir Pivašiūnų
gimnazijos. Šioms gimnazijoms bus sudarytos prielaidos ugdymo kokybei gerėti, suteikiant
konsultacinę ir finansinę pagalbą, kuri priklausys nuo besimokančių mokinių 5–8 klasėse ir sieks apie
75 tūkst. Eur.
Savivaldybės tarybai 2018 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. K-188 pritarus bendradarbiavimo
sutarčiai tarp Alytaus rajono savivaldybės ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro
susitarta kartu dalyvauti įgyvendinant 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijomis
finansuojamą valstybės planavimo projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“. Projekto
tikslas – kurti ir palaikyti saugią aplinką mokykloje, sudarant palankias sąlygas mokinių asmenybės
ugdymuisi, akademinių pasiekimų gerinimui, mažinant socialinę atskirtį bei sprendžiant iškritimo iš
mokyklos problemą. Šio projekto metu Miroslavo gimnazijos, Krokialaukio Tomo NorausNaruševičiaus gimnazijos bei Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos Ūdrijos
pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcio skyriaus mokiniams, mokyklos bendruomenėms bus suteiktos
808 akademinės valandos psichologo konsultacijų.
Alytaus r. meno ir sporto mokykla
Alytaus r. meno ir sporto mokykloje 2018 m. rugsėjo 1 d. mokėsi 275 mokiniai. Menų
skyrių lankė 175 mokiniai: 139 – muzikinio ugdymo skyrių, 36 – dailės skyrių. 82 mokiniai
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užsiėmimus lankė Dauguose, kiti – skyriuose: Miroslave – 31, Simne – 62, Krokialaukyje – 7,
Pivašiūnuose – 33, Butrimonyse – 54, Makniūnuose – 6. Alytaus r. meno ir sporto mokykloje meno
ugdymui 2018 m. buvo skirta 195 tūkst. Eur. Dirba 20 mokytojų, iš jų 14 meno, 6 sporto skyriuose.
Sporto skyrių lankė 100 mokinių.
SPORTAS
Alytaus r. meno ir sporto mokykloje sportui skirta 59.0 tūkst. Eur. Iš jų 52,5 tūkst. Eur –
sporto grupių išlaikymui, t. y. darbo užmokesčiui, 2,5 tūkst. Eur – sporto varžyboms, 1,6 tūkst. Eur –
sporto inventoriui įsigyti, 2,4 tūkst. Eur – kitoms išlaidoms. Mokykloje kultivuojamos šios sporto
šakos: sunkioji atletika, kanupolas, dziudo, futbolas, krepšinis. Iš viso sportui rajone 2018 m. buvo
skirta 104 tūkst. Eur.
2018 m. Alytaus rajono savivaldybės taryba skyrė 45000 Eur sporto rėmimo programai. Iš
šios programos buvo paremta rajono sporto klubų veikla. Šiam tikslui panaudota 37,1 tūkstančių Eur.
Seniūnijų sporto renginiams panaudota 2,5 tūkstančių Eur, kitiems sporto renginiams rajone
panaudota 2,8 tūkstančiai Eur. Iš sporto rėmimo programos buvo paremti Alytaus apskrities
moksleivių sporto renginiai, šiam tikslui skirta 1,7 tūkstančiai Eur. Dar 0,6 tūkst. Eur buvo skirta
bendruomenių sportinei veiklai aktyvinti. Iš sporto programos buvo finansuota 28 projektai už 44,7
tūkstančių Eur.
Sporto rėmimo programa padeda rajono gyventojams domėtis sportu, paįvairinamas rajono
gyventojų fizinis užimtumas, skatinama rajono sporto klubų veikla. Aktyviausi rajono klubai yra
Simno futbolo klubas „Simnas“, Simno žemės ūkio mokyklos sporto klubas „Ąžuolas“, Daugų sporto
klubas „Daugis“, dziudo klubas „Do“.
Sporto programoje aktyviai dalyvauja Alytaus rajono gimnazijos, padeda organizuoti
seniūnijose įvairius sportinius renginius, seniūnijų sporto šventes. Rajono moksleiviai aktyviai
dalyvauja Alytaus apskrities mokinių sportiniuose renginiuose: estafetiniame bėgime „Mirono
kelias“, respublikinėje mokinių sporto šventėje „Adamkiada“.
Sėkmingai pasirodė Lietuvos mažų miestelių krepšinio lygoje Daugų klubo „Daugis“
komanda, tapo šios lygos nugalėtoja.
Rajone vis labiau populiarėja tinklinis ir krepšinis 3x3. Šias sporto šakas vis mieliau renkasi
tiek suaugusieji, tiek ir jaunimas.
Pagal Alytaus rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Alytaus rajono ir
Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija
2015–2020 metams“ priemonę „Jauniems žmonėms skirtos infrastruktūros kūrimas ir gerinimas,
pritaikant ją laisvalaikiui, sveikatingumui“ pradėti įgyvendinti 2 projektai:
1. „Mergalaukio ir Užupių kaimų multifunkcinių sporto aikštelių įrengimas“, projekto
vertė – 130 tūkst. eurų. Iš jų ES lėšos – 68 tūkst. eurų, o savivaldybės biudžeto dalis – 62 tūkst. eurų.
2. „Jaunimo aktyvinimas ir saviraiškos didinimas gerinant sporto infrastruktūrą
Kumečiuose ir Verebiejuose“, projekto vertė – 119 tūkst. eurų. Iš jų ES lėšos – 68 tūkst. eurų, o
savivaldybės biudžeto dalis – 49 tūkst. eurų.
Projektų tikslas – sukurti jauniems žmonėms skirtą laisvalaikio ir sporto infrastruktūrą,
siekiant išplėsti laisvalaikio praleidimo galimybes jaunimui ir kitiems gyventojams, siekiant skatinti
tiek jaunimą, tiek kitus gyventojus laisvalaikį leisti aktyviai sportuojant Mergalaukio, Užupių,
Kumečių ir Verebiejų kaimuose.
NEFORMALUS VAIKŲ ŠVIETIMAS
Alytaus rajono savivaldybė sudarė sąlygas NVŠ programų įgyvendinimui. 2018 metais
Alytaus rajono savivaldybei, įgyvendinant ES projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų
plėtra“, neformaliajam vaikų švietimui buvo skirta 51693 Eur, įvykdyta 17 (iš 20 akredituotų) NVŠ
programų pagal sporto ir sveikos gyvensenos, informacinių technologijų, teatro, techninės kūrybos
ir dailės, pilietiškumo ugdymo ir savanorystės, verslumo skatinimo kryptis. NVŠ programas vykdė
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10 laisvųjų mokytojų, 3 asociacijos ir 2 viešosios įstaigos. Per metus užsiėmimuose dalyvavo daugiau
nei 650 rajono moksleivių nuo 7 iki 19 metų. Lėšos vienam NVŠ programą lankančiam vaikui
svyravo nuo 10 Eur iki 15 Eur. Pagal Alytaus rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų
skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašą daugiau lėšų skirta NVŠ programoms, vykdytoms pagal
prioritetines ugdymo kryptis – techninės kūrybos, technologijų, medijų bei gamtos ir ekologijos
ugdymo, taip pat programoms, įgyvendinamoms savivaldybės gyvenamosiose vietovėse, kuriose nėra
Meno ir sporto mokyklos ar jos filialų.
Savivaldybės lėšomis remiami mokinių užimtumo projektai, kurių tikslas yra užimti kuo
didesnį skaičių Alytaus rajono mokyklinio amžiaus vaikų, skatinti turiningą vaikų vasaros poilsį,
sudarant sąlygas moksleivių saviraiškai, įvairiapusiam ugdymui bei sudaryti sąlygas socialiai
remtinų, socialinės rizikos šeimose gyvenančių vaikų užimtumui vasaros metu. 2018 m. užtikrinant
moksleivių užimtumą ir skatinant turiningą vaikų vasaros poilsį buvo įgyvendinta 20 projektų, kurie
pasidalino 5800 Eur lėšų sumą: 13 paraiškų užimtumui vasaros metu, kurioms skirta 3210 Eur, 7
projektai, vykdyti beveik visus metus, kuriems skirtas 2590 Eur finansavimas.
KULTŪRA
Pagrindiniai tikslai – ugdyti gyventojų bendrąją kultūrą, rūpintis entnokultūros puoselėjimu,
krašto etninės kultūros paveldo išsaugojimu, globa, sklaida, kraštotyrinės medžiagos kaupimu ir
populiarinimu. Liaudies apeigų ir papročių gaivinimu bei jų praktiniu įprasminimu, tautosakos ir
tarminių turtų panaudojimu, šeimos tradicijų puoselėjimu. Steigti įvairios tematikos klubus, būrelius,
mėgėjų meno kolektyvus. Sudaryti sąlygas vaikų ir jaunimo estetiniams ir meniniams poreikiams
tenkinti, organizuoti laisvalaikį, poilsį ir pramoginius renginius.
Centro struktūrą sudaro Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro administracija, 10
skyrių: Alovės, Butrimonių, Daugų, Krokialaukio, Luksnėnų, Miroslavo, Nemunaičio, Punios,
Simno ir Pivašiūnų amatų centras.
Centre, jo skyriuose, Amatų centre 2018 m. buvo 31 etatas, dirbo 38 darbuotojai, iš jų:
25,25 etato – specialistai ir kūrybiniai darbuotojai, dirbo 30 darbuotojų, 3,5 etatai – aptarnaujantis
personalas ir techniniai darbuotojai, dirbo 8 darbuotojai.
Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro skyriuose veiklą sėkmingai tęsia 77
įvairaus žanro mėgėjų meno kolektyvai, būreliai, klubai, kūrybinėje veikloje dalyvauja 583 dalyviai,
iš jų 24 vaikų ir jaunimo kolektyvai, dalyvauja 190 dalyvių.
Alytaus rajono savivaldybės kultūros centras ir 10 jo skyrių 2018 metais surengė 536
renginius: 108 masinius renginius, 33 parodas ir 395 kitus renginius (išvykų, diskotekų, spektaklių,
edukacinių užsiėmimų, kino filmų peržiūrų ir kt.).
Pripažinti, populiarūs ir sulaukę palankaus publikos vertinimo šie mėgėjų meno
kolektyvai: Alovės skyriaus folkloro kolektyvas „Susiedai“, Butrimonių skyriaus šokių studija
„Gojelis“, folkloro ansambliai „Žolynas“ ir „Vieversa“, Daugų skyriaus liaudiškos muzikos kapela
„Savi“, Luksnėnų skyriaus humoro grupė „Sprigtas“, vokalinis ansamblis „Sidabrinis kvartetas“,
Pivašiūnų amatų centro liaudiškos muzikos kapela „Klėtis“, Krokialaukio skyriaus Ūdrijos folkloro
kolektyvas „Rūta“ ir liaudiškos muzikos kapela „Ūdra“, Santaikos tautinių šokių kolektyvas
„Narpulis“, Punios skyriaus liaudiškos muzikos kapela „Punelė“, Simno skyriaus liaudiškos muzikos
kapela „Simnyčia“. Kolektyvai net 164 kartus dalyvavo kultūrinių mainų programose, rajono vardą
garsino rajoniniuose, regioniniuose, respublikiniuose renginiuose. Butrimonių skyriaus šokių
studija ,,Gojelis“ su koncertine programa dalyvavo Albanijos respublikoje.
2018 m. dainų šventėje „Vardan tos...“ dalyvavo 9 kolektyvai, iš kurių 7 Kultūros:
Butrimonių skyriaus šokių studija „Gojelis“ ir folkloro ansambliai ,,Dėdės ir dėdienės“, „Žolynas“ ir
„Vieversa“, Krokialaukio skyriaus Ūdrijos folkloro kolektyvas „Rūta“ ir Santaikos tautinių šokių
kolektyvas „Narpulis“, Miroslavo skyriaus tautinių šokių kolektyvas ,,Svirtis“
Alytaus rajono savivaldybės administracija parėmė 28 įvairius kultūros projektus.
Kultūros programos lėšomis paremta: folkloro ansamblis „Rūta“ – 4 tautinių
kostiumų įsigijimas; Daugų skyriaus merginų tautinių šokių kolektyvas – 8 tautinių kostiumų
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įsigijimas, svarbiausiems rajono renginiams, valstybinėms ir kalendorinėms datoms pažymėti bei
tradiciniams renginiams (finansuoti 26 renginiai, kuriuos suorganizavo Alytaus rajono savivaldybės
kultūros centras ir skyriai, pritraukiantys ne tik rajono, bet ir visos Lietuvos žiūrovus bei dalyvius).
Renginiai:
Kasmet Vasario 16-oji minima visose kultūros įstaigose. Didžiausi Vasario 16-osios
renginiai vyko Dauguose ir Simne.
Simno kermošius. Simniškiai ir svečiai šventė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną
ir tradicinį, jau 19 kartą vykusį Simno kermošių, kuris sukviečia ne tik Alytaus rajono gyventojus.
Respublikinė satyros ir humoro grupių šventė „Sprigtas 2018“ Luksnėnuose“, skirta šio
žanro pradininko Valentino Kirlio gimimo metinėms atminti ir Alytaus rajono savivaldybės įsteigtai
V. Kirlio premijai laimėti.
Tradicinės Joninių šventės: Simne, Nemunaityje, Miroslave, Pivašiūnuose, Alovėje.
Vaikų ir jaunimo festivalis „Dainų ir šokio sūkury“ vyko birželio mėnesį Santaikoje.
Sekminių šventė vyko Butrimonyse.
Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena. Liepos 6 dieną paminėta
Dauguose. Rajono savivaldybė Valstybės dienai skirtą šventę Dauguose organizavo jau 21-tą kartą.
Tradiciniu tapusiam renginiui ruošėsi seniūnijos, bendruomenės, Kultūros centras ir skyriai, Meno ir
sporto mokykla, Technologijos ir verslo mokykla.
Minėdami Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną Alytaus rajono
gyventojai „Tautišką giesmę“ giedojo ant piliakalnių ir kitose pamėgtose vietose.
„Šviežios duonelės“ – Oninių – šventė Punioje. Oninių šventė Punioje vyko 17
kartą.
Gausių šeimų konferencija. Tryliktą kartą surengta gausių šeimų šventė. 2018 m.
renginys vyko rugpjūčio 25 d. Krokialaukyje. Šį kartą į susitikimą atvyko daugiau kaip 100 ne tik
daugiavaikių, bet ir globėjų šeimų.
Respublikinė armonikierių šventė rugpjūčio mėn. Alovėje. Dalyvavo 46
armonikieriai iš visos Lietuvos.
Užgavėnių šventė nuotykių parke „Tarzanija“. Šventėje dalyvavo rajono meno
kolektyvai.
„Kviečiu puodeliui arbatos“. Tęsiant gražią tradiciją šia popiete paminima Tarptautinė
pagyvenusių žmonių diena.
,,Seniūnijos dienos“. Praėjusiais metais šventės vyko 11 seniūnijų spalio ir lapkričio
mėnesiais.
,,Metų geriausieji“ gruodžio 7 d. Punioje ir kt.
Lyginant su 2017 metais, didėjo renginių populiarumas, išaugo paslaugų lygis, į kultūrinę
veiklą įtraukta daugiau kultūros vartotojų bei sulaukta gero vertinimo.
Centras skatina seniūnijų bendruomenių užimtumą. Kultūros ir meno darbuotojai
vyksta į bendruomenes ir padeda suburti naujus meno mėgėjų kolektyvus bei organizuoti renginius.
Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
2018-aisiais metais Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka dirbo įgyvendindama
savo pagrindinę misiją – saugoti ir puoselėti kultūrinį bei istorinį paveldą, užtikrinti kokybišką ir
efektyvią šiuolaikiškos viešosios bibliotekos veiklą, tenkinti bendruomenės skaitymo, informacijos,
savišvietos poreikius, atveriant visiems lygias galimybes naudotis informacijos resursais.
Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos struktūrą sudarė administracija, 3 skyriai,
2 miesto ir 30 miestelių bei kaimų filialai, kurie yra kompaktiškai išdėstyti visoje rajono teritorijoje.
2018 m. Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pagrindiniai tikslai buvo filialų
infrastruktūros gerinimas, kokybiškas bibliotekinis ir informacinis vartotojų aprūpinimas, teikiamų
paslaugų įvairovė, filialų fondų atnaujinimas, Alytaus krašto rašytinio paveldo kaupimas, saugojimas,
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sklaida, dalyvavimas Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (toliau – LIBIS)
programoje bei dalyvavimas projektinėje veikloje, siekiant sumažinti kaimo ir miesto bibliotekų
vartotojų atskirtį ir suteikti lygias galimybes visiems kaimo bibliotekų lankytojams.
ARSVB įrengtos 367 darbo vietos vartotojams, iš jų 141 kompiuterizuota darbo vieta
prijungta prie interneto.
Ataskaitiniais metais bibliotekoje įregistruota 13046 skaitytojai. Apsilankė 205923
lankytojai, išduota 406708 dokumentai.
2018 m. iš Alytaus rajono savivaldybės biudžeto viešosios bibliotekos veiklai skirta
533000,00 Eur, surinkta spec. lėšų 4192,00 Eur, dokumentams įsigyti Lietuvos Respublikos kultūros
ministerija skyrė 22118,00 Eur. Savivaldybė periodinių leidinių prenumeratai skyrė 18000,00 Eur.
JAUNIMAS
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2018 m. jaunimas sudarė 18,31 proc. visų
Alytaus rajono gyventojų. Alytaus r. sav. jaunų asmenų sudėtis pagal amžiaus grupes ir lytį 2018 m.
pasiskirstė taip: jaunimas nuo 14 iki 19 m. – 1647 arba 34,41 proc. visų jaunų žmonių, nuo 20 iki 24
m. – 1595 arba 33,32 proc., nuo 25 iki 29 m. – 1545 arba 32,27 proc.
Jaunimo nedarbui mažinti savivaldybėje buvo įgyvendinamas Jaunimo garantijų iniciatyvos
projektas „Atrask save“, skirtas neaktyviems niekur nedirbantiems, nesimokantiems, neatliekantiems
praktikos, nedalyvaujantiems mokymuose 15–29 m. jauniems asmenims. Šis projektas skirtas padėti
jauniems žmonėms integruotis į darbo rinką, įgyti specialybę per antrinės intervencijos projektą
„Naujas startas“. Alytaus rajone projektą partnerio teisėmis vykdė savivaldybės viešojoje bibliotekoje
dirbantis vietos jaunimo garantijų iniciatyvos koordinatorius. 2018 m. į projekto „Atrask save“
veiklas buvo įtraukta 40 neaktyvių asmenų. Per 2018 m. Jaunimo reikalų departamentui prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktos 4 ataskaitos apie nedirbančius, nesimokančius ir
mokymuose nedalyvaujančius jaunus asmenis rajone.
Nevyriausybinių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai įtraukiami į
Savivaldybės sudaromų tarybų, darbo grupių, komisijų darbą. Alytaus rajono savivaldybėje veikia
Alytaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba (Alytaus rajono SJRT), į kurią lygiateisės
partnerystės pagrindu Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui deleguoti 8 atstovai iš
savivaldybės institucijų ir įstaigų bei jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų.
Visose rajono švietimo įstaigose veikia Mokinių tarybos, kurių veikloje dalyvaujantys
mokiniai (160) aktyviai organizuoja valstybines ir kalendorines šventes, įvairias pilietines akcijas,
savanoriauja kultūros ir sporto renginių metu, aktyviai dalyvauja „Maisto banko“ akcijose, jaunųjų
šaulių, skautų, maltiečių, maironiečių bei jaunųjų policijos rėmėjų veiklose. Savivaldybėje veikė
Alytaus rajono mokinių taryba, kurią sudarė 8 Alytaus rajono gimnazijų ir jų skyrių deleguoti
atstovai.
2018 m. Pivašiūnų gimnazijos mokiniai (20) dalyvavo Šv. Jokūbo kelio jaunųjų
ambasadorių estafetės 10 kilometrų žygyje pėsčiomis maršrutu Junčionys–Mikalavas–Pivašiūnai.
Jaunieji Jokūbo kelio ambasadoriai nukeliavo nemažą atkarpą Jokūbo keliu ir buvo apdovanoti Jokūbo
kelio sertifikatais ir piligrimų pasais, kuriuose galės rinkti būsimus Jokūbo kelio antspaudus.
Skatinant savanorystę bei siekiant užtikrinti jaunimo savanoriškos veiklos darbo
organizavimą, vykdytojus, finansavimą parengtas Alytaus rajono savivaldybės savanoriškos veiklos
modelio aprašo projektas. 2018 m. rajone buvo 10 įstaigų ir organizacijų su jų padaliniais, kurios
akredituotos kaip savanorius priimančios organizacijos: Alytaus rajono vietos veiklos grupė, Alytaus
r. meno ir sporto mokykla, Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vankiškių ir Radžiūnų
filialai, Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namai, Alytaus rajono savivaldybės
administracijos Miroslavo seniūnija, LPF „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija“ Pivašiūnų vaikų
dienos centras.
Alytaus rajone veikia daugiau nei 20 jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų,
sporto klubų veikia atviros jaunimo erdvės, įsteigtos kultūros centrų, švietimo įstaigų, bibliotekų
patalpose. AJE praleisti laiką bendraujant, žaidžiant loginius stalo ar interaktyvius žaidimus,
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sportuojant renkasi ne tik mažiau aktyvus jaunimas, bet ir organizuotas jaunimas – rajono mokinių
tarybos, savanoriai, vyksta mokymai, susitikimai, diskusijos, kino vakarai, protmūšiai, įvairūs
turnyrai, viktorinos ir kt. Dalis rajono jaunimo dalyvauja kaimo bendruomenių veikloje, bet jei
jaunimas įkurtų savo organizaciją, būtų galima lengviau spręsti finansavimo klausimus.
2018 m. vykusioje jubiliejinėje, dvidešimtojoje, Lietuvos šimtmečio dainų šventėje
„Vardan tos...“ Alytaus rajonui atstovavo 9 kolektyvai, iš kurių 3 buvo vaikų ir jaunimo: Alytaus r.
Daugų Vlado Mirono gimnazijos jaunių choras, Alytaus r. Pivašiūnų gimnazijos vaikų ir jaunimo
kapela ,,Griežliukė“, Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro Butrimonių skyriaus jaunių
liaudiškų šokių grupė „Gojelis“ (iš viso dalyvavo 40 mokinių). Alytaus rajonui atstovavusiems 9
rajono meno kolektyvams buvo sudarytos sąlygos dalyvauti dainų šventėje, skirtos lėšos tautinių
kostiumų ir kitų būtinų priemonių įsigijimui.
KOMUNALINIS ŪKIS
2018 metais seniūnijose atlikti darbai: Kančėnų bendruomenės namų renovacija (100 000
Eur), Talokių kaimo sporto aikštės įrengimo ir Plytinės gatvės apšvietimo įrengimas (122 296 Eur),
vaikų žaidimų aikštelių įrengimas Daugų ir Venciūnų darželių teritorijose (12 895 Eur), rekonstruoti
pėsčiųjų takai Makniūnų kaime (107 339 Eur), Pivašiūnų laiptų kapitalinis remontas ir gyvenvietės
gatvės šviestuvų keitimas naujais su LED lempomis (106 435 Eur), Butrimonių miestelio Jaunystės
g. šaligatvio, pėsčiųjų tako tarp Margirio ir Jaunystės g. kapitalinis remontas, gatvių šviestuvų
keitimas naujais su LED lempomis (172 893 Eur), Simno, Butrimonių ir Miroslavo gimnazijų
ikimokyklinio ugdymo skyriaus patalpų kapitalinis remontas ir lauko infrastruktūros įrengimas (421
759 Eur), Vaisodžių kaimo sporto aikštės įrengimas ir šviestuvų keitimas naujais su LED lempomis
(70 345), Simno ir Daugų kapinėse įrengti kolumbariumai (33 674 Eur), Simno ir Butrimonių
gimnazijų patalpų remontas ir jų pritaikymas laboratorijoms (27 777 Eur), Venciūnų kaime įrengti
socialiniai būstai (335 000 Eur), Ąžuolinių kaime įrengta sporto aikštelė (37 347 Eur), Krokialaukio
salės remonto darbai (26 252 Eur), Genių kaimo bendruomenės pastato remonto darbai (40 500 Eur).
Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje buvo atnaujintos Lizdų, Makniūnų, Užukalnių,
Santaikos ir Ūdrijos kapinių tvoros (58 285 Eur). Daugų ir Simno vandens bokštai nudažyti Lietuvos
trispalvės vėliavos spalvomis (9 000 Eur).
2018 m. balandį pradėta įgyvendinti mokslo paskirties pastato Vytauto g. 44, Nemunaityje
remonto darbų projektas, darbų pabaiga numatyta 2019 m. rugpjūčio mėnesį (639 475 Eur), 2018 m.
birželį pradėta įgyvendinti Butrimonių miestelio centrinės aikštės, Vytauto g. naujos statybos darbų
projektas, pabaiga – 2019 m. birželį (66 507 Eur), 2018 m. rugpjūtį pasirašyta ir pradėta vykdyti
Daugų Vlado Mirono gimnazijos komplekso rekonstravimo, aplinkos sutvarkymo ir projektavimo
vykdymo priežiūros darbų sutartis (1 068 974 Eur), 2018 m. gruodį pasirašyta ir pradėta vykdyti
kompleksinės Miklusėnų gyvenvietės plėtros sutartis, terminas – 2019 m. gruodžio mėnesį
(1 257 778 Eur).
Rajono keliai, dviračių pėsčiųjų takai, sporto aikštelės
Panaudota Lietuvos automobilių kelių direkcijos lėšų 1. 434,9 tūkst. Eur. Iš jų:
kelių asfaltavimas – 5 km už 895,7 tūkst. Eur: Simno miesto Taikos gatvė, Kalesninkai–
Gražuliai, Bambininkai–Aleknonys, Mankūnai–Pupasodis–Balkasodis, Miklusėnai–Užubaliai;
žvyrkelių remontas – 19,2 km už 473,4 tūkst. Eur: Švobiškės–Židonys–Kalesninkai, Varanauskas–
Šipultiškės, Pošnia–Gudeliai–Liuklingėliai, privažiuojamasis kelias prie ežero Obelija nuo kelio 1120
Miroslavas –Seimeniškiai, Alytus–Pievagaliai–Punia, Ūta–Lačionys, Takniškiai– Lelionys, Geniai–
Raudonikiai –Butkūnai, privažiuojamsis kelias prie Butkūnų nuo kelio 130 Kaunas– Prienai–Alytus;
eismo saugumo priemonės: kelių atitvarai, greičio mažinimo kalneliai, kelio ženklai už 65,8
tūkst. Eur.
Per 2018 m. iš biudžeto lėšų keliams panaudota 1 334,4 tūkst. Eur. Iš jų:
išasfaltuota Gandrų g. Salos k.– 0,5 km už 96 tūkst. Eur;
27

už savivaldybės biudžeto lėšas žvyrkelių remontas – 15,5 km už 336 tūkst. Eur: Mažiūnai–
Gailiakiemis, Punia–Pabaliai, Trakininkų kaimo kelias, Griškonys–Pabaliai, privažiuojamasis prie
Varanausko kaimo kelias, Šipultiškių kaimo kelias, Panemuninkai–Margarava, Punia–Žagariai–
Strielčiai, Jovaišonių kelias, Laukintukų k. Lauko g., Laukintukų k. Miško g., Likiškėliai–Zaidai.
Jūratės g. Likiškėlių k. I etapo paviršinių nuotekų tinklų statyba – 52,5 tūkst. Eur.
Iš biudžeto lėšų 849,9 tūkst. Eur buvo skirta Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje esančių
kelių priežiūrai (valomas sniegas, lyginami keliai, vykdomi kelių remonto darbai, duobių remonto
darbai).
Kitos lėšos:
pėsčiųjų dviračių takai (Transporto investicijų direkcijos lėšomis) Daugų g. Dauguose, 760
m – 150,0 tūkst. Eur, Ežero g. Pivašiūnuose, 782 m – 103,1 tūkst. Eur, Melioratorių g. Simne, 820
m – 91,0 tūkst. Eur.
NMA lėšomis finansuoti objektai:
Genių k. sporto aikštės ir gatvių rekonstrukcija – 361 tūkst. Eur: Genių k. multifunkcinė
sporto aikštelė, Jaunalietuvių g., Mokyklos g., Sodų g.;
Miroslavo k. sporto aikštės šaligatvių ir gatvių rekonstrukcija – 344 tūkst. Eur: K. Berulio
g., Skaržinskų g., Vienuolyno g., Mokyklos g. ir Vilties g. šaligatviai, multifunkcinė sporto aikštelė;
Luksnėnų k. sporto aikštės ir gatvių rekonstrukcija – 368 tūkst. Eur: Jaunimo g. ruožas,
Sodų g., Ežero g., multifunkcinė sporto aikštė;
pėsčiųjų takai Makniūnų kaime, 240 m – 107,4 tūkst. Eur.
2018 m. iš viso suremontuota 34,7 km žvyrkelių, 1,7 karto daugiau negu 2018 m.
Iš viso išasfaltuota 9 km kelių, 1,6 karto daugiau nei 2018 m.
Naujai įrengta, kapitališkai suremontuota 3,1 km dviračių ir pėsčiųjų takų.
ATLIEKŲ TVARKYMAS
2018 m. surinkta 5051.57 t mišrių komunalinių atliekų. Antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų
2018 surinkta 1896 t (palyginus su 2017 m. – 1918 t).
2018 m. buvo surinkta 744 067,69 Eur vietinės rinkliavos, suteiktos lengvatos Alytaus
rajono savivaldybės gyventojams – 51 147 Eur.
APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOJI PROGRAMA
2018 metais Alytaus rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos lėšos sudarė 101 832 Eur: 27 592 Eur – mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką ir 24
267 Eur – mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius, 16 489 Eur – mokesčiai už medžiojamųjų
gyvūnų išteklių naudojimą, 24 Eur – kitos teisėtai gautos lėšos. Lėšų likutis 2018-01-01 buvo 33
460 Eur. Per metus panaudota 69 222 Eur.
37 305 Eur panaudoti želdiniams įsigyti ir želdynams tvarkyti savivaldybės ir seniūnijų
teritorijose. Želdynų kūrimo, tvarkymo ir pertvarkymo projektų parengimui panaudota 2 390 Eur.
2 202 Eur panaudoti chemikalams įsigyti.
Projektui „Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimo ir populiacijos
reguliavimas“, kurį vykdė Druskininkų savivaldybės administracija, panaudota 6 903 Eur.
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai panaudota 10 100 Eur.
Vilkų ūkiniams gyvūnams padarytai žalai kompensuoti skirta 10 322 Eur.
PAVELDOSAUGA
Alytaus rajono savivaldybės teritorija pasižymi nekilnojamojo kultūros paveldo objektų
gausa ir įvairove. Savivaldybė kiekvienais metais savo biudžete numato lėšų kultūros paveldo objektų
apsaugos, tvarkymo ir priežiūros darbams.
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2018 m. lėšos buvo skirtos laiptų į Olakalnį (Miroslavo sen.) įrengimui, laiptų į Poteronių
(Alovės sen.) piliakalnį įrengimui, Gerulių (Butrimonių sen.) piliakalnio laiptų sutvarkymui. Lėšos
taip pat buvo skirtos Klepočių kryžiaus restauravimo darbams Raitininkų seniūnijoje, Simno žydų
žudynių vietos ir kapo atitvarų įrengimui, kario kryželio pastatymui Mančiūnuose (Alovės sen.).
2018 m. buvo surašyta 23 Alytaus rajono teritorijoje esančių kultūros paveldo objektų
būklės patikrinimo aktai. Iš viso 2013–2018 m. laikotarpiu yra surašyta 215 aktų.
Europos paveldo dienų metu 2018 m. rugsėjo 21 d. Alytaus rajone Butrimonyse
organizuotas pažintinis pasivaikščiojimas ,,Atraskime šimtmečio paveldą Butrimonyse“. Pažintinio
pasivaikščiojimo metu susirinkusieji aplankė ir išgirdo pasakojimus apie Butrimonių Išganytojo
bažnyčią, Butrimonių žydų senąsias kapines, Lietuvos partizanų kapus, Butrimonių miestelio istorinį
centrą, Butrimonių gimnazijos muziejų.
PRIEMIESTINIS KELEIVINIS TRANSPORTAS
2018 m. keleiviai buvo vežami 21 vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo kelių
transporto maršrutu, kuriuos aptarnavo 4 keleivių vežimo įmonės (3 uždarosios akcinės bendrovės ir
1 individuali įmonė). Išduota 11 leidimų vežti keleivius priemiestiniais reguliaraus susisiekimo kelių
transporto maršrutais.
Faktiškai panaudota lėšų:
• 110,8 tūkst. Eur – vietinio (priemiestinio) keleivinio kelių transporto vežėjų negautoms
pajamoms kompensuoti dėl keleiviams suteiktų važiavimo lengvatų taikymo pagal LR
transporto lengvatų įstatymą;
• 214,4 tūkst. Eur vežėjų nuostoliams priemiestiniais maršrutais kompensuoti vykdant
keleivių vežimo viešąsias paslaugas;
• 5,7 tūkst. Eur – mokinių vežiojimui į rajono mokyklas maršrutiniais reguliaraus
susisiekimo autobusais;
• 180,0 tūkst. Eur – mokinių vežiojimui mokykliniais (geltonaisiais) autobusais ir mokyklų
transporto išlaikymui.
Iš viso – 510,9 tūkst. Eur.
Atlikta 15 tikrinimų priemiestiniuose maršrutuose, peržiūrėta 11-os maršrutų vaizdo įrašai.
Patikrintos 48 lengvatinio keleivių vežimo kompensacijų ir nuostolių ataskaitos.
TERITORIJŲ PLANAVIMAS
2018 m. parengtos bendrojo plano koncepcijos, parengtas ir patvirtintas strateginio
pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) apimties nustatymo dokumentas, parengtas koncepcijų SPAV.
Bendrojo plano keitimo bendrųjų sprendinių formavimo stadijos (koncepcijos) pagrindinis tikslas –
suformuoti darnią Alytaus rajono savivaldybės teritorijos vystymo koncepciją, vystyti jos urbanistinę
sistemą, numatyti priemones kraštovaizdžio tvarkymui, gamtos ir kultūros paveldo objektų
išsaugojimui, plėtoti visuomenės poreikiams reikalingą infrastruktūrą bei teritorijas svarbiausių
objektų plėtrai, nustatyti prioritetines teritorijų funkcines zonas, numatyti rekreacinių teritorijų
vystymo galimybes bei priemones, gerinančias aplinkos ir gyvenimo kokybę.
Suskaičiavus 2018 metų duomenis, džiugina, kad Alytaus rajoną gyvenimui renkasi vis
daugiau žmonių. Rezultatai rodo, kad 2018 metais augo išduotų statybą Alytaus rajono savivaldybės
teritorijoje leidžiančių dokumentų skaičius.
Praėjusius metus lyginant su 2017-aisias, auga statybų rodikliai. Alytaus rajone išduota 172
statybos leidimai, o tai 23 daugiau nei 2017-aisiais. Iš jų 134 leidimai statyti naują statinį, 38 –
rekonstruoti.
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Alytaus rajone ir toliau vyrauja individualiųjų gyvenamųjų namų statyba. Naujai statyti
vieno buto gyvenamąjį namą išduota 85 leidimai. Miesto gyventojai individualius namus mieliau
statosi rajone, o ne pačiame mieste, kadangi namų valdos sklypai rajonuose yra pigesni.
Vis daugiau gyvenviečių kuriasi ir soduose. Žmonės, norintys turėti ne tik nuosavą būstą,
bet ir žemės lopinėlį, keliasi gyventi į sodų bendrijas. Iš 38 išduotų leidimų statinių rekonstrukcijai,
daugiausia pastatų rekonstruojama sodų bendrijų teritorijose, keičiant sodo namo paskirtį į vieno buto
gyvenamąjį namą.
Daugiausiai naujakurių yra šalia miesto įsikūrusiose teritorijose. Naują statybą leidžiančių
dokumentų daugiausia išduodama Alytaus miesto priemiestinėse Alytaus ir Alovės seniūnijose,
kuriose yra parengti specialieji planai.
Išduoti du leidimai atnaujinti ir modernizuoti daugiabučius namus Simno mieste ir
Vankiškių kaime.
2018 m. parengti ir pateikti Savivaldybės tarybai svarstyti sprendimų projektai dėl naujos
gyvenamosios vietovės atsiradimo Alovės seniūnijoje. Įvykdžius vietos gyventojų apklausą,
reikalingi dokumentai dėl Alytupio kaimo ribų patvirtinimo pateikti Vyriausybei.
Siekiant palengvinti planuojamų ar suplanuotų teritorijų paiešką pagal geografines
koordinates, suvesta GIS duomenų bazė, apimanti parengtų ir rengiamų kompleksinio teritorijų
planavimo dokumentų teritorijas, žemėtvarkos projektų teritorijas, specialiąsias žemės ir miško
naudojimo sąlygas, kelius, adresus ir kitus duomenis. Duomenų bazė nuolatos atnaujinama ją
papildant direktoriaus įsakymais keičiamų žemės sklypų naudojimo paskirčių ir būdų duomenimis,
savivaldybei panaudai reikalingais valstybinės žemės plotais.
VERSLO SKATINIMAS
Smulkaus ir vidutinio verslo programa
2018 m. buvo atnaujinta savivaldybės paramos teikimo tvarka smulkiajam ir vidutiniam
verslui, pagal kurią be paramos įmonių steigimo išlaidoms, interneto svetainėms, kuriantiesiems
naujas darbo vietas, dalyvaujantiesiems parodose bei mugėse, numatytas konsultacijų dėl verslo
planų, investicinių projektų, paraiškų ir kitų reikiamų dokumentų finansinei paramai gauti bei
konsultacijų buhalteriniais klausimais pirmaisiais verslo metais išlaidų kompensavimas. Už
neterminuotam laikotarpiui įdarbintus asmenis, nepaisant amžiaus, per metus už vieną vienkartinė
parama – iki 1 tūkst. eurų, o jei iš karto sukuriama ne mažiau nei 10 pastovių darbo vietų, dėl išlaidų
kompensavimo gali būti kreipiamasi visus metus, nelaukiant bendro paraiškų priėmimo termino.
Dar viena savivaldybės paramos smulkiajam ir vidutiniam verslui priemonė – iki 30 proc.
gali būti kompensuojamas infrastruktūros verslui sukūrimas, negyvenamųjų verslo patalpų pirkimo
arba nuomos, pastatų statybos ar pritaikymo veiklai, aplinkos ir gretimai esančios infrastruktūros
sutvarkymo išlaidos, skiriant iki 15 tūkst. eurų, kai veikla vykdoma Alytaus rajone.
Savivaldybė finansine parama skatina ir Alytaus rajono jaunimą iki 25 metų pradėti
savarankišką fizinio asmens vykdomą veiklą arba verslininkus, įdarbinusius tokio amžiaus jaunimą
net ir pagal terminuotas darbo sutartis, skiriant iki 300 Eur paramą. Taip siekiama, kad jaunimas
atostogų ar kitu laisvu laiku galėtų užsidirbti ir įgyti darbo patirties.
Įgyvendinant 2018 metų Smulkaus ir vidutinio verslo programą, kurios pagrindinis
uždavinys – skatinti rajono gyventojų verslumą bei įmonių konkurencingumą, paskirstyta beveik 70
tūkst. Eur (2017 m. – 33 220,00 Eur, 2016 m. – 52 331,00 Eur, 2015 m. – 53 343,00 Eur). Į Alytaus
rajono savivaldybės verslo plėtros komisiją dėl finansinės paramos skyrimo 2018 m. kreipėsi 46
verslo subjektai, 16 įmonių daugiau nei 2017 m. Iš viso buvo pateikta 114 prašymų – 63 daugiau nei
2017 m.
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Dėl naujų darbo vietų išlaidų kompensavimo pateikti 33 prašymai, 19 – dėl naujos įmonės
steigimo išlaidų kompensavimo, 17 – dėl naujai kuriamų arba nuomojamų interneto svetainių diegimo
ir administravimo konsultacinių paslaugų išlaidų kompensavimo, 4 – dėl dalyvavimo Lietuvoje ir
užsienyje vykstančiose parodose, mugėse ir verslininkų misijose išlaidų kompensavimo, 18 – dėl
konsultacijų buhalteriniais klausimais pirmaisiais verslo metais išlaidų kompensavimo, 14 – dėl
konsultacijų dėl verslo planų, investicinių projektų, paraiškų ir kitų reikiamų dokumentų finansinei
paramai gauti rengimo išlaidų kompensavimo ir 9 – dėl infrastruktūros verslui sukūrimo (pritaikymo)
išlaidų kompensavimo.
Savivaldybės paramos prašę rajono verslininkai deklaravo per paskutiniuosius 12 mėnesių
sukūrę 132 naujas darbo vietas, tai yra 87 daugiau nei 2017 m. Tada paramos į savivaldybę buvo
kreiptasi dėl 47 įkurtų naujų darbo vietų išlaidų kompensavimo.
Pavasarį Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas pakvietė rajono
verslininkus į susitikimą, į kurį atvyko ir ūkio ministras Virginijus Sinkevičius. Rajono meras kalbėtis
verslo klausimais verslininkus ir ministrą pakvietė į kaimo turizmo sodybą „Dvarčėnų dvaras“, kur
tą dieną vyko Lietuvos kaimo turizmo sezono atidarymas. Susitikime diskutuota įvairiais
verslininkams aktualiais klausimais, savivaldybės vadovas su ministru kalbėjosi ir apie galimybes
rajone įkurti pramonės zoną.
Vasarą Alytaus rajono savivaldybės taryba pritarė pramonės parko steigimo iniciavimui.
Alytaus rajono savivaldybės bendrajame plane numatyta apie 377 ha ploto pramonės zona, apimanti
Jasunskų, Navickų ir Žaunieriškių kaimus, esanti Alytaus seniūnijoje. Ši teritorija ribojasi su Alytaus
miesto šiaurinėje dalyje esančiu Alytaus miesto pramonės parku.
Rudenį pristatyta Alytaus rajono savivaldybės parama verslui smulkiojo ir vidutinio verslo
konferencijoje „Gazelė 2018“ Kaune.
Savivaldybės vadovai su seniūnijų seniūnais lankėsi rajone veikiančiose įmonėse.
Susitikimai su verslininkais labai naudingi, nes tiesiogiai iš jų gali išgirsti verslo sėkmes ir nesėkmes,
situacijos vertinimą, padėti išspręsti probleminius klausimus.
Alytaus rajono savivaldybėje užfiksuotas didžiausias įmonių augimo rodiklis šalyje, jų 2018
m. padaugėjo beveik 7 proc. „Citadele“ banko inicijuotas tyrimas „Verslo kliūčių žemėlapis 2018“
atskleidė, kad Alytaus r. savivaldybė pagal palankumą verslui yra palankiausia Alytaus regione ir
užima 20 vietą šalies mastu.
Verslo liudijimai
Jau ketvirti metai iš eilės Alytaus rajono savivaldybės taryba pasinaudoja savo teise ir
45 individualioms veikloms, vykdomoms su verslo liudijimais savo savivaldybės teritorijoje, ir
veikloms, vykdomoms visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos,
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Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus miestų savivaldybių ir Neringos savivaldybės teritorijas bei
Marijampolės savivaldybės Marijampolės miesto teritoriją, nustato 1 euro mokestį per metus.
Alytaus rajono gyventojams įsigyjant verslo liudijimus taikomos savivaldybės nustatytos
lengvatos: 80 proc. lengvata neįgaliems asmenims, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis, 70
proc. – neįgaliems asmenims, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumo lygis, tėvams (įtėviams),
auginantiems neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų arba vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas
specialusis nuolatinės slaugos poreikis. 70 proc. lengvata gali pasinaudoti ir moksleiviai bei studentai.
60 proc. nuolaida taikoma verslo liudijimus įsigijusiems asmenims, turintiems tradicinio amatininko
statusą, neįgaliems asmenims, kuriems nustatytas lengvas neįgalumo lygis. 50 proc. verslo liudijimo
mokesčio reikia mokėti bedarbiams, įregistruotiems Užimtumo tarnybos Alytaus skyriuje,
daugiavaikėms šeimoms ir vienišiems tėvams, auginantiems vaiką (įvaikį) iki 18 metų arba vyresnį,
jeigu jis mokosi ar studijuoja. Pirmą kartą nustatyta 40 proc. lengvata verslo liudijimus įsigyjantiems
rajono gyventojams, sulaukusiems senatvės pensijos, 20 proc. dirbantiems (tarnaujantiems)
asmenims (įskaitant individualių įmonių savininkus, ūkinių bendrijų tikruosius narius, mažųjų
bendrijų narius, gaunančius su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų).
Duomenys apie individualią veiklą, įsigijus verslo liudijimus

Metai

Gyventojų
skaičius

Gyventojų su
lengvatomis skaičius

Mokėtina
suma (Eur)

Lengvatų
suma (Eur)

2018
2017
2016

762
846
929

286
389
487

31 274
36 295
35 547

8 263
10 481
13 411

Parengta pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos viešai skelbiamus duomenis
Fizinių asmenų – mokesčių mokėtojų duomenys

Mokesčių mokėtojo tipo
pavadinimas
Advokatai
Advokatų padėjėjai
Fiziniai asmenys, pagal darbo
sutartį samdantys kitus fizinius
asmenis
Gyventojas, vykdantis
individualią veiklą, susijusią su
laisvųjų profesijų veikla
Gyventojas, vykdantis
individualią žemės ūkio veiklą,
kurio žemės ūkio valdos (ūkio)
ekonominis dydis yra lygus 4
EDV arba didesnis
Gyventojas, vykdantis žemės
ūkio individualią veiklą, kurio

Per 2018 metus Per 2017 metus Per 2016 metus

5
4

5
4

6
4

1

1

0

0

108

88

393

388

383

109

475

528
32

žemės ūkio valdos (ūkio)
ekonominis dydis yra didesnis
kaip 2 EDV, bet mažesnis kaip 4
EDV.
Gyventojas, vykdantis žemės
ūkio individualią veiklą, kurio
žemės ūkio valdos (ūkio)
ekonominis dydis yra lygus arba
mažesnis kaip 2 EDV.
Gyventojas, vykdantis žemės
ūkio individualią veiklą, kurio
žemės ūkio valdos dydis didesnis
negu 14 EDV
Gyventojų pajamų A klasės
mokesčių mokėtojai
Identifikavimo tikslais
Gyventojai, vykdantys
individualią veiklą
Nekilnojamojo turto mokesčio
mokėtojai
Nenuolatiniai Lietuvos
gyventojai, vykdantys
individualią veiklą Lietuvoje per
nuolatinę bazę
Notarai
Ūkininkai
Ūkininko partneris
Žemės mokesčio mokėtojai

486

5069

5218

4906

98

103

11055

10836

10861

1

2

1

1114

810

673

638

607

623

7

2

1

2
2733
117
12059

2
2735
112
12149

2
2728
111
12013

Parengta pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos viešai skelbiamus duomenis
Duomenys, apie gyventojų, vykdančių individualią veiklą pagal pažymą, pagrindines
vykdytas veiklas (10 populiariausių veiklų)

Ekonominės veiklos pavadinimas
Draudimo agentų ir brokerių veikla
Kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla
Variklinių transporto priemonių techninė
priežiūra ir remontas
Medienos ruoša
Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu
Reklamos agentūrų veikla
Krovininis kelių transportas
Poilsiautojų ir kita trumpalaikio
apgyvendinimo veikla

37
55

39
35

Mokesčių
mokėtojų
skaičius
2015 m. IV
ketv.
34
25

27

26

23

20
23
14
23

21
18
16
14

19
10
15
13

12

13

11

Mokesčių
mokėtojų
skaičius 2017
m. IV ketv.

Mokesčių
mokėtojų
skaičius 2016
m. IV ketv.
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Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų
statyba/ Inžinerijos veikla ir su ja susijusios
techninės konsultacijos/ Konsultacinė verslo
ir kito valdymo veikla
Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas

12

12

10

19

11

10

Parengta pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos viešai skelbiamus duomenis
Duomenys apie veiklą, kurią vykdo 18–29 m. asmenys
Verslo liudijimai

Metai

Gyventojų skaičius

iš jų jaunuoliai (18–29 m.)

2018
2017
2016

762
846
929

141
149
176

Parengta pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos viešai skelbiamus duomenis
Individuali veikla pagal pažymą
Per metus
iš jų jaunuoliai Per metus veiklą iš jų jaunuoliai
veiklą vykdė
(18–29 m)
įregistravo
(18–29 m.)

Metai
2018
2017
2016

1 120
887
742

335
307
251

431
325
257

153
154
124

Parengta pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos viešai skelbiamus duomenis
Ūkio subjektai
Įregistruoti ir veikiantys ūkio subjektai metų pradžioje
Data
2018
2017
2016

Įregistruotų ūkio
subjektų skaičius
1019
958
952

Veikiančių ūkio
subjektų skaičius
481
466
432

Parengta pagal Lietuvos statistikos departamento viešai skelbiamus duomenis
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Veikiantys ūkio subjektai pagal ekonominės veiklos rūšis metų pradžioje
Veiklos rūšis
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
Kasyba ir karjerų eksploatavimas
Apdirbamoji gamyba
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir
regeneravimas
Statyba
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto
priemonių ir motociklų remontas
Transportas ir saugojimas
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
Informacija ir ryšiai
Finansinė ir draudimo veikla
Nekilnojamojo turto operacijos
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
Administracinė ir aptarnavimo veikla
Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis
draudimas
Švietimas
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla
Kita aptarnavimo veikla

2018
m.
25
1
51
7

2017
m.
28
1
47
12

2016
m.
27
1
53
11

1

–

1

39

35

33

127

121

111

48
14
4
–
5
40
17

45
15
4
–
4
33
11

38
11
4
–
4
28
10

–

–

–

15
10
21
56

24
8
21
57

23
7
14
56
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Veikiantys ūkio subjektai pagal darbuotojų skaičiaus grupes metų pradžioje

2018 m.
2017 m.
2016 m.

0-4
318
309
283

5-9
78
75
64

10-19
46
41
45

Darbuotojų skaičius
20-49
50-99
26
11
27
13
27
12

100-149
1
–
–

150-249
1
1
1
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Prekybos leidimai ir licencijos
Per 2018 metus išduota 356 leidimai prekybai ir paslaugų teikimui viešosiose vietose ir į
rajono savivaldybės biudžetą surinkta 7 680,20 Eur vietinių rinkliavų.
Išduota 36 licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iš kurių: 5
neterminuotos, 1 vasaros sezono laikotarpiui ir 30 vienkartinių, išduotos 3 licencijos verstis
mažmenine prekyba tabako gaminiais. Už šių licencijų ir leidimų išdavimą (jų patikslinimą,
papildymą) gauta 3 720,00 Eur valstybės rinkliavų.
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Užimtumo programa
2018 m. buvo įgyvendinta Alytaus rajono savivaldybės užimtumo didinimo programa.
Savivaldybei darbo rinkos politikos rengimui ir Užimtumo didinimo programos įgyvendinimui buvo
skirta 175,1 tūkst. Eur valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų. Laikinuosius darbus pagal
Užimtumo didinimo programą organizavo ir vykdė Alytaus rajono savivaldybės seniūnijos,
biudžetinės įstaigos ir įmonės. Buvo tvarkoma Alytaus rajono viešoji infrastruktūra, teikiamos
socialinės paslaugos, atliekami kiti laikino pobūdžio darbai. Seniūnijos pagal poreikį bedarbius siuntė
atlikti laikinuosius darbus į seniūnijos teritorijoje esančias savivaldybės švietimo, kultūros ir globos
įstaigas. Laikinuosius darbus vienas asmuo vidutiniškai dirbo 3 mėn. Laikinieji darbai buvo vykdomi
gegužės–lapkričio mėnesiais.
Viešosioms įstaigoms, verslo įmonėms, bendruomenėms, kitoms ne pelno siekiančioms
organizacijoms, kurios registruotos ir vykdo veiklą Alytaus rajone, Alytaus rajono gyventojams,
vykdantiems veiklą pagal Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą,
ūkininkams, įregistravusiems savo ūkį Alytaus rajone, pagal Užimtumo programą įdarbinusiems
Alytaus rajono savivaldybės bedarbius, už kiekvieną įdarbintą asmenį buvo mokama 50 proc. darbo
užmokesčio kompensacija. Šia priemone pasinaudojo 11 rajono verslininkų (5 ūkininkai, 3
uždarosios akcinės bendrovės, 1 viešoji įstaiga, 1 bendruomenė, 1 individuali įmonė), kurie įdarbino
14 bedarbių vidutinei 6 mėn. trukmei. Panaudota 15,7 tūkst. Eur.
Per 2018 metus iš viso buvo įdarbinti 96 bedarbiai. Seniūnijose dirbo 73 bedarbiai, SĮ Simno
komunalininke – 9, verslininkai įdarbino 14 bedarbių. Panaudota 175,1 tūkst. Eur lėšų.
Siekiant sėkmingo bedarbių įsidarbinimo ir įsitvirtinimo darbo rinkoje, 2018 metais buvo
įgyvendinama nauja priemonė – kelionės išlaidų kompensavimas į darbą ir atgal įsidarbinusiems
Alytaus rajono savivaldybės bedarbiams. Šia priemone pasinaudojo 23 buvę bedarbiai.
Kompensacijoms buvo panaudota 3,7 tūkst. Eur. Lėšos skirtos iš savivaldybės biudžeto. Ši priemonė
bus taikoma ir 2019 metais.
ŽEMĖS ŪKIS
Ūkininkų ūkių, valdų ir žemės ūkio technikos registravimas
Alytaus rajone 2018 metais buvo įregistruoti 49 ūkininko ūkiai. Iš viso rajone Ūkininkų
ūkių registre įregistruoti 3708 ūkininkų ūkiai. Vidutinio ūkio žemės plotas – 10,38 ha.
2018 metais atlikta 912 žemės ūkio technikos įregistravimo, išregistravimo ir duomenų
keitimo operacijų bei 1843 vienetai techninių apžiūrų. Už šias paslaugas surinkta 9425,6 Eur
valstybinės rinkliavos. Iš viso Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre
Alytaus rajono savivaldybėje įregistruota 8608 transporto priemonės. Šiais metais įregistruotas 81
vienetas naujos technikos, t. y. 27 vnt. daugiau nei 2017 m.
Išmokos už žemės ūkio naudmenas ir pasėlius
2018 m. buvo pateikta 5030 paraiškų tiesioginėms išmokoms už 62913 ha žemės ūkio
naudmenų ir pasėlių plotus, iš jų 130 pareiškėjų pateikė paraiškas naudodamiesi elektronine
bankininkyste. Jie deklaravo 2812 ha žemės.
Alytaus rajono žemdirbiams už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus paskaičiuota
pagrindinė išmoka buvo 3,972 mln. Eur, išmoka už pirmuosius hektarus – 2,267 mln. Eur, ir jaunųjų
ūkininkų išmoka 0,258 mln. Eur. Žalinimo išmoka – 3,135 mln. Eur. Susietoji parama už plotą – 779
paramos gavėjams iš viso 373 tūkst. Eur.
Pagal priemonės ,,Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ programas pateiktos 92 paraiškos,
deklaruotas 1259 ha plotas, paskaičiuotos išmokos yra 1,939 mln. Eur. Pagal ekologinį ūkininkavimą
pateiktos 45 paraiškos, deklaruotas 3261 ha plotas, išmokų suma – 691 tūkst. Eur.
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Pagal priemonę ,,Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių“
3289 pareiškėjai deklaravo 36984 ha, priskaičiuota suma – 1,976 mln. Eur.
Iš viso Alytaus rajono pareiškėjams paskaičiuota 14,61 mln. Eur.
Žalos dydžio nustatymas, įmokų kompensavimas
2018 metais dėl vilkų naminiams gyvūnams padarytos žalos kreipėsi 25 pareiškėjai,
apskaičiuota žala sudaro 10 322 eurus. Dėl šernų padarytos žalos kreipėsi 7 pareiškėjai. Iš viso
surašyti 32 medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apžiūros aktai, protokolai, pranešimai
pareiškėjams.
2018 metais priimta 12 prašymų dėl draudimo įmokų kompensavimo, susijusių su pasėlių
draudimu. Priskaičiuota paramos dalis – 26 480,73 Eur.
1 pareiškėjo prašymas dėl dalies draudimo įmokų kompensavimo, apdraudus ūkinius
gyvūnus. Priskaičiuota galima išmokėti kompensacijos dalis sudarė 128,70 Eur.
Tiesioginio pardavimo pieno gamybos deklaravimas, parama už paskerstas kiaules,
parama už papildomą bičių maitinimą
2018 metais priimtos 134 pieno gamybos ir realizavimo metinės deklaracijos už 2017–
2018 metus. Priimtos 7 paraiškos pagalbai gauti už paskerstas kiaules Afrikinio kiaulių maro zonoje
–apskaičiuota suma 14 300 Eur, 1 paraiška už įsigytus ūkinius gyvūnus – apskaičiuota suma 1485
Eur. 2018 m. priimtos 205 paraiškos gauti paramai už papildomą bičių maitinimą.
Melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymas
Alytaus rajone yra 41,3 tūkst. ha drenažu nusausintos žemės. Šiam plotui sausinti įrengta
23,3 tūkst. km drenažo linijų, iškasta 903,2 km magistralinių griovių, juose pastatyta 15 tiltų ir 1008
vandens pralaidos. Rajone yra 3 sausinimo siurblinės ir 2 tvenkiniai, užimantys 84,5 ha plotą. Bendra
melioracijos statinių vertė sudaro 33,5 mln. Eur (115,6 mln. litų), valstybei nuosavybės teise
priklausančių statinių vertė įvertinta 22,6 mln. Eur (78,1 mln. litų). Šiam turtui prižiūrėti ir valdyti
2017 metais skirta 166,3,0 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų. Už šias lėšas pagal Alytaus rajono
savivaldybės tarybos patvirtintą programą atlikta:
• Miroslavo kadastrinėje vietovėje įvykdytas melioracijos griovių remonto darbų
projektas, suremontuota 4,2 km griovių;
• Pivašiūnų kadastrinėje vietovėje įvykdytas melioracijos griovių remonto darbų
projektas, suremontuota 1,9 km griovių;
• Butrimonių kadastrinėje vietovėje įvykdytas melioracijos griovių remonto darbų
projektas, suremontuota 2,5 km griovių;
• Simno kadastrinėje vietovėje atlikti Mergalaukio gyvenvietės remonto darbai,
suremontuota 0,4 km rinktuvų, 4,7 km griovių.
• Kavalčiukų kadastrinėje vietovėje atlikti sausinimo siurblinės remonto darbai.
Pagal žemės naudotojų prašymus atlikti melioracijos statinių avarinio remonto darbai
Radžiūnų, Alovės, Luksnėnų, Pivašiūnų kadastrinėse vietovėse.
Siekiant pagerinti bendro naudojimo melioracijos statinių techninę būklę, 2017 metais pagal
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos
sritį „Parama žemės ūkio vandentvarkai“, skirtą melioracijos statinių rekonstrukcijai, savivaldybė
pagal gautą paramą įvykdė projektą „Alytaus rajono Varėnės upelio baseino dalies melioracijos statinių
rekonstrukcija“. Viso projekto vertė – 340,0 tūkst. Eur. Projekto paramos vertė – 268,3 tūkst. Eur.
Savivaldybės lėšų indėlis – 71,7 tūkst. Eur (21,0 proc.).
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VISUOMENĖS INFORMAVIMAS
Savivaldybės taryba Informacinės visuomenės plėtros programai skyrė 27 200 Eur,
panaudota 27 200 Eur. Iš savivaldos institucijų veiklos programai skirtų lėšų informacijos skelbimui
apie Savivaldybės tarybos veiklą, posėdžių sušaukimą, darbotvarkių skelbimui, priimtus sprendimus
panaudota 7831 Eur.
Informacija buvo skelbiama per Alytaus regioninę televiziją, Alytaus radiją, laikraščiuose
„Alytaus naujienos“, „Dainavos žodis“, portaluose „Alytaus gidas“, „AlytusPlius“, su kuriais
savivaldybės administracija buvo sudariusi informacijos skelbimo paslaugų sutartis.
2018 m. išleistas 1 informacinis biuletenis „Alytaus rajono žinios“.
Apie Savivaldybės tarybos veiklą visuomenė informuojama savivaldybės interneto
svetainėje www.arsa.lt, socialiniame tinkle „Facebook“ (mėgsta savivaldybės profilį 3 664 žmonės,
gyvenantys Alytaus rajone, mieste, Vilniuje, Kaune, kituose miestuose ir užsienyje – Jungtinėje
Karalystėje, Airijoje, Norvegijoje, Vokietijoje, Indijoje, Šveicarijoje ir kitose valstybėse). Šiuose
komunikacijos kanaluose skelbiamos mero, vicemero, savivaldybės administracijos direktoriaus,
mero patarėjo darbotvarkės, susitikimai, dalyvavimas renginiuose, posėdžiuose ir kt.
Savivaldybės interneto svetainėje tiesiogiai transliuojami Savivaldybės tarybos posėdžiai,
įrašų galerijoje skelbiami TV reportažai apie Savivaldybės tarybos veiklą, posėdžius, priimtus
sprendimus.
Šiais metais „Transparency International“ Lietuvos skyriaus atliktame savivaldybių
skaidrumo tyrime Alytaus rajono savivaldybė užėmė antrąją vietą, iš 100 balo surinkusi 90. 100 balų
neįvertinta nei viena šalies savivaldybė.
Tyrime vertinta, kiek informacijos savivaldybės teikia apie savo darbuotojus, tarybos
veiklą, antikorupcines priemones, savivaldybių įmones ir bendroves, metinius biudžetus, viešuosius
pirkimus ir gyventojų galimybes dalyvauti sprendimų priėmime. Analizuota, ar savivaldybės skelbia
ne tik privalomą viešinti, bet ir papildomą informaciją apie savo veiklą.
Alytaus rajono savivaldybės tarybos veiklos, antikorupcinės politikos, savivaldybės įmonių
veiklos skaidrumas bei gyventojų įtraukimas į sprendimų priėmimą įvertinti maksimumu – 100
procentų.
TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS
2018 m. savivaldybėje apsilankė delegacijos iš Ukrainos, Lenkijos, Baltarusijos, Latvijos,
Azerbaidžano.
Savivaldybės delegacija lankėsi Sakartvelo Gurijos savivaldybėje, su kuria įgyvendino
projektą „Aktyvios vietos veiklos grupės – stiprus regionas: Alytaus rajono patirties perdavimas
Ozurgeti“, siekta kompleksiškai skatinti Guria regiono vystymąsi ir pilietinės visuomenės raidą, todėl
veiklos orientuotos į visus pilietinės visuomenės dalyvius: vietos gyventojus, juos vienijančias
bendruomenes ir pilietines organizacijas, vietos savivaldas.
Savivaldybės delegacija, įgyvendindama projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo
kokybės gerinimas Alytaus rajono savivaldybėje“, lankėsi Italijoje. Projekto tikslas – pagerinti
Alytaus rajono savivaldybės administracijos ir Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro bei
seniūnijų skyrių, susijusių su paslaugų ir asmenų aptarnavimu, kurie teikia gyventojams tokias pačias
viešąsias kultūros paslaugas, teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę. Delegacija Romoje
susitiko su Lietuvos ambasadoriumi Ričardu Šlepavičiumi, kultūros atašė Julija Reklaite, lietuvių
bendruomenės pirmininke Elze Di Meglio, lankėsi ir bendradarbiavimo ryšius užmezgė su Italijos
miestų Veletrio (Velletri) ir Fraskačio (Frascati) savivaldybėmis.
Savivaldybė bendradarbiauja su Lenkijos Respublikos Punsko valsčiumi, Pišo, Pišo rajono,
Olecko, Orzyšo, Monkos, Ostrolenkos, Krasnapolio, Plaskos, Zbojnos, Novgorodo, Gibų
savivaldybėmis, Baltarusijos Respublikos Voronovo miestu bei Gardino rajonu, Ukrainos Irpino
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savivaldybe, Kosovo Respublikos Štimo savivaldybe, Gruzijos Ozurgečio savivaldybe, Momonovo
miesto savivaldybe (Kaliningrado sritis, Rusijos Federacija) Latvijos Respublikos Jelgavos rajono
savivaldybe.
2018 m. šalių partnerių atstovai dalyvavo Lietuvos valstybės dienos šventėje Dauguose.
Rajono savivaldybės darbu domėjosi Latvijos savivaldybių administracijų atstovų delegacija.
__________________________
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