
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 
IR TARYBOS VEIKLOS ATASKAITA2019



ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 10-OJO ŠAUKIMO TARYBA DARBĄ PRADĖJO 
2019 M. BALANDŽIO 18 DIENĄ

Vieni metai. Du merai. Dvi tarybos. Praėję 
metai kaip estafetės bėgimas, kai turi 
perimti lazdelę – jau suplanuotą biudžetą, 
sprendimus ir skolas. Būsiu atviras – metai 
buvo sudėtingi. Nuo komandos paieškos, 
vizijos ir tikslų kūrimo iki iššūkių, kurie nuo 
tavęs nepriklauso. Tačiau tai užgrūdina. 
Per aštuonis mėnesius spėjome atgaivinti 
Jaunimo parką, įtikinome didžiausius 
šalies universitetus įsikurti Alytuje. 
Džiaugiuosi, kad pagaliau į gimtąjį miestą 
sugrįžta jaunos šeimos. Visada sakiau, 
kad Alytus gali geriau. Darysiu viską, kad 
mūsų miestas augtų ir klestėtų.

Praėję metai buvo įsimintini, turtingi 
nauja patirtimi ir iššūkiais. Alytus – 
miestas šeimai, todėl siekiame, kad 
kiekvienas alytiškis jaustųsi saugus ir 
reikalingas. Baigtas lopšelių–darželių 
teritorijų aptvėrimas, pradėta taip 
reikalinga švietimo tinklo reforma, 
Alytuje magistro studijas jau siūlo 
keletas universitetų, vyksta slaugos 
ir globos paslaugų plėtra. Planų yra 
pakankamai, tikimės juos įgyvendinti!

Džiaugiuosi galėdamas būti jaunos, 
veržlios komandos dalimi. Vieni metai 
miesto raidoje yra labai nedidelis 
laiko tarpas, tačiau tikrai džiaugiuosi 
matydamas statybinius kranus miesto 
centre, pilnėjantį pramonės parką ir 
tikrai kitokią šios komandos miesto viziją. 
Tikiu, kad Alytus turi didelį potencialą ir 
neabejoju, kad esame teisingame kelyje 
į miesto renesansą.

Alytaus meras
Nerijus 
Cesiulis

Vicemerė
Jurgita 
Šukevičienė

Vicemeras
Šarūnas 
Klėgeris



1 ATSTOVAVIMAS ALYTAUS MIESTUI 
REGIONŲ PLĖTROS TARYBOJE

Alytaus meras Nerijus Cesiulis Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininku 
išrinktas 2019 m. rugpjūčio 19 d.

Siekiant sparčiau įgyvendinti Alytaus regiono projektus bei prisidėti prie ES 
paramos savalaikio panaudojimo regione buvo priimti 73 sprendimai, iš jų 
net 55 pirmininkaujant Alytaus merui. 

ALYTAUS BALSAS GIRDIMAS, MATOMAS IR VERTINAMAS!

Nauda Alytaus miestui

2 PRADEDAMAS RENGTI ALYTAUS MIESTO 
STRATEGINIS PLĖTROS PLANAS IKI 2030 METŲ

VIENAS REIKŠMINGIAUSIŲ SPRENDIMŲ 
PRAĖJUSIAIS METAIS – PARENGTI MIESTO 
PLĖTROS PLANĄ IKI 2030 M.

Ypatingas dėmesys skiriamas dabartiniams ir būsimiems 
Alytaus miesto poreikiams

Sudaromos prielaidos kryptingai Alytaus ekonominei plėtrai 
skatinti

Didinamas Alytaus patrauklumas

Viešąjį konkursą laimėjo UAB „Eurointegracijos projektai“

Sudaromos 5 darbo grupės pagal plėtros kryptis, kuriose 
dirbs specialistai, tarybos nariai, verslo atstovai, paslaugų 
teikimo įmonės, NVO atstovai

SPP turi būti parengtas iki 2020-12-31

Alytuje vykdomi 22 projektai, pavyzdžiui:

buvusios sinagogos ir rabino namo pastatų rekonstravimas
elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas
Alytaus kultūros centro stogo ir patalpų rekonstravimas
Planuojama dar 15 projektų mūsų mieste

2019 m. pab. į Alytaus regiono 2014–2020 metų plėtros planą įtraukti 138 
projektai. Iš jų 135 regioninio ir 3 valstybinio planavimo projektai. Pasirašytos 
133 projektų finansavimo sutartys, 88 projektams išmokamas finansavimas 
ir 45 projektai yra baigti. 

Alytaus regionui projektams įgyvendinti yra numatyta 50 262 239 Eur ES lėšų.



4 VYSTOMAS PRAMONĖS PARKAS

2019 m. pasirašytos sutartys su 2 investuotojais:

UAB „Muldaigis“ – įsipareigota sukurti 18 naujų darbo vietų ir investuoti 
200 tūkst. Eur

UAB „Dvaro žuvys“–  įsipareigota sukurti 20 naujų darbo vietų ir 
investuoti 724 tūkst. Eur

2020 m. pasirašytos dar 2 naujos sutartys

UAB „Gilmera“ – įsipareigota sukurti 10 naujų darbo vietų ir investuoti 
200 tūkst. Eur

UAB „Durga“ –  įsipareigota įrengti 4 darbo vietas ir investuoti 1 mln. Eur

Bendras parko užpildymas 
yra apie 56%
Vid. investicija yra 
1,43 mln. Eur/ha
Vid.darbuotojų skaičius 
investuotojui 43 darbo vietos 
(skaičiuojama BE įmonių, 
kurios dar veiklos nepradėjo)

paruošta paraiškų vertinimo, investicijų sutarčių sudarymo 
ir žemės sklypų nuomos tvarka

nustatyti investuotojų atrankos kriterijai

patvirtinti prioritetiniai pramonės sektoriai: inžinerinė pramonė ir 
maisto pramonė

sumažinta minimali investicijų riba iki 0,5 mln. Eur/ha

prailgintas mokesčių lengvatų taikymo laikotarpis iki 7+3 m.

užtikrinta sutarčių vykdymo kontrolė

Patvirtinta nauja investavimo Alytaus 
pramonės parke tvarka:

3 GERINAMA INVESTAVIMO APLINKA 
ALYTUJE

Sumažintas NT 
mokestis visame 
mieste

0,5 %

Iš viso Pramonės parke yra 
13 investuotojų
Šiuo metu veiklą vykdo 
8 įmonės
Jau dirba daugiau nei 
340 žmonių
Investuota daugiau nei 
36,6 mln. Eur



5 KURIAMA ALYTAUS LAISVOSIOS 
EKONOMINĖS ZONOS (LEZ) STEIGIMO 
GALIMYBIŲ STUDIJA

ATVIRAS MIESTAS INVESTICIJOMS IR 
VERSLUI!

Siekiama pagerinti investicinę aplinką Alytuje

Didinti regiono investicinį konkurencingumą

Alytus – tvirtas Pietų Lietuvos centras

Pagrindinis tikslas – 
600 mln. eurų 
investicijų ir per 
2500 naujų darbo 
vietų!

Paslaugų teikėjas – 
UAB Smart 
Continent LT, 
studija parengta 
2020 vasarį

6 ALYTUS TAMPA UNIVERSITETINIU MIESTU

Sukurtos bakalauro ir magistro studijų galimybės Alytuje

Užtikrinamas privataus ir viešojo sektoriaus darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimo poreikis

Pasirašyta 
bendradarbiavimo 
sutartis su Vytauto 
Didžiojo universitetu

ŠIŲ DIENŲ REZULTATAS – 
4 DIDŽIAUSI UNIVERSITETAI MŪSŲ MIESTE!

Taip pat vyko aktyvios 
derybos su Mykolo Romerio 
universitetu ir Vilniaus 
Gedimino technikos 
universitetu



7 PRADĖTA SENIAI PRIBRENDUSI ŠVIETIMO 
TINKLO PERTVARKA

Tikslai:

Tobulinti alytaus bendrojo ugdymo mokyklų tinklą
Racionaliai naudoti miesto biudžeto lėšas ir materialųjį turtą
Užtikrinti vietas darželiuose visiems vaikams

Nuveikti darbai:

Sudaryta tinklo pertvarkos plano koregavimo darbo grupė
Parengtas bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų 
bendrojo plano ir jo priedų koregavimo projektas
Viešieji svarstymai ir projekto derinimas su švietimo bendruomenėmis

ŠVIETIMO PERTVARKOS REZULTATAI 2020:

„Dre vi nu kas“ iš mo kyk los-dar že lio re or ga ni zuojamas į lop še lį-dar že lį

„Sa ka lė lio“ pra di nė mo kyk la pri jun giama prie Aly taus Vidz gi rio 
progimnazi jos

Po re or ga ni za ci jos Vidz gi rio pro gim na zi ja vyk dy s prieš mo kyk li nio ugdymo, 
pra di nio ug dy mo ir pa grin di nio ug dy mo pir mo sios da lies progra mas

Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla likviduojama, funkcijos 
perduodamos Alytaus profesinio rengimo centrui 

8 PRADĖTOS DERYBOS SU ALYTAUS RAJONU 
DĖL FINANSINĖS NAŠTOS PASIDALIJIMO

Pirmą kartą pradėta tartis su Alytaus rajono savivaldybe dėl finansinio 
prisidėjimo už rajono vaikų ugdymo procesą Alytaus miesto darželiuose.

2020 m. susitarimas buvo pasiektas. 

Už kiekvieno rajone gyvenančio, tačiau miesto darželį lankančio vaiko 
ugdymą Alytaus rajono savivaldybė sumoka 540 Eur per metus.

DĖL TO Į ŠVIETIMO BIUDŽETĄ PAPILDOMAI BUS 
SURINKTA MAŽIAUSIAI 75,6  TŪKST. EUR!

9 ATNAUJINAMA IR MODERNIZUOJAMA 
UGDYMO ĮSTAIGŲ APLINKA

Aptverta 16 švietimo įstaigų: visų 
ikimokyklinio ugdymo, mokyklų–
darželių ir Dzūkijos mokyklos 
teritorijos.

8 švietimo įstaigose įrengtos 
žaidimų erdvės

Rekonstruojama Alytaus Dainavos 
progimnazijos stadiono teritorija su 
lauko aikštynais ir prieigomis

Suremontuoti 2 švietimo įstaigų 
fasadai

Sutaisyti 3 švietimo įstaigų stogai
Pašalinti avariniai gedimai

Sukurtos modernios ir saugios 
Alytaus Dzūkijos mokyklos erdvės



11 DĖMESYS SVEIKATOS APSAUGOS SISTEMAI

Įkurtos 4 naujos palatos

Anksčiau čia galėjo būti 
slaugomi 55 ligoniai – dabar 66!

10 DAR DAUGIAU DĖMESIO ŠVIETIMUI

Nuspręsta dalyvauti Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimo projekte diegiant 
kokybės krepšelį. Kokybės krepšelis – tikslinė valstybės dotacija išimtinai 
mokinių pasiekimams gerinti.

Pritarta įdiegti tarptautinio bakalaureato programas Alytaus šv. Benedikto 
gimnazijoje: aukšti akademiniai reikalavimai, subalansuotas ugdymo planas, 
baigiamieji egzaminai padeda mokiniams tinkamai pasiruošti studijoms 
aukštojoje mokykloje ir tolesniam gyvenimui. Tarptautinio bakalaureato 
diplomą pripažįsta ir vertina geriausi pasaulio universitetai – Harvardas bei 
Jeilis JAV, Kembridžo universitetas Jungtinėje Karalystėje.

5 Alytaus miesto mokyklų mokiniams nupirkti mikrokompiuteriai. Dar 
daugiau jaunųjų alytiškių turės galimybę pažinti technologijų pasaulį ir išmokti 
programuoti.

Alytaus Dzūkijos mokykloje – pirmojoje Lietuvoje – įrengta šilto smėlio 
terapijos klasė. Ši metodika padeda stabilizuoti mokinių emocinę būseną, 
ramina hiperaktyvius ir aktyvinana pasyvius vaikus, koreguoja laikyseną, 
gerinana bendravimo įgūdžius.

JŲ VEIKLAI 
ĮGYVENDINTI SKIRTA  
48,6 TŪKST. EURŲ

2019 m. Švietimo 
kokybės gerinimo srityje 
buvo finansuojama 19 
projektų

Patvirtina nauja finansavimo teikimo tvarka trūkstamų 
specialybų gydytojams ir rezidentams:

Gydytojui mokama 5 tūkst. Eur dydžio išmoka 3 m. iš eilės
Rezidentui kasmet mokama iki 10 tūkst. Eur stipendija, studijų išlaidoms 
padengti
Gydytojas įsipareigoja dirbti ne trumpiau kaip 6 m., o rezidentas – ne 
trumpiau kaip 10 m.
Pagal naują tvarką pavyko pritraukti 3 naujus gydytojus

Nuspręsta VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje įsteigti 
geriatrijos stacionarų skyrių

Išplėstas ir atnaujintas Alytaus 
medicininės reabilitacijos ir 
sporto centro Slaugos skyrius

Užtikrinama geriatrijos paslaugų plėtra
Paslaugų prieinamumo didinimas
Gyvenimo kokybės gerinimas Alytaus regiono vyresnio amžiaus asmenims
Skyriaus atidarymas numatomas 2021 m.



12 ATNAUJINAMA MIESTO INFRASTRUKTŪRA

Išasfaltuotos 7 automobilių stovėjimo aikštelės

Nutiesti 4 įvažiavimo keliai

Pilnai sutvarkyti 4 šaligatviai 

Išasfaltuota žvyruotų gatvių 2,47 km

Atnaujinta asfaltuotų gatvių (atkarpų) danga – 9 atkarpos – 
2,64 km

Dviračių takai prailgėjo 2,08 km

IŠ VISO ĮGYVENDINTI 42 PROJEKTAI 

2019 m. Naujosios gatvės rekonstravimui nuo geležinkelio viaduko iki miesto 
administracinės ribos (su žiedu) skirta lėšų: iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos 
prie Susisiekimo ministerijos Kelių priežiūros ir plėtros programos skaičiuojamųjų 
lėšų – 100 tūkst. eurų, iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 
ministerijos Kelių priežiūros ir plėtros programos rezervo lėšų – 350 tūkst. eurų, iš 
savivaldybės biudžeto – 281,7 tūkst. eurų.

Šiemet planuojama pilnai įrengti žiedinę sankryžą ties degaline „Stateta“. 
Tam 2020 m. iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 
Kelių priežiūros ir plėtros programos rezervo lėšų skirta 300 tūkst. eurų, 
savivaldybės lėšų – 67,7 tūkst. eurųBasanavičiaus g. Alovės g.

BAIGIAMI NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMO DARBAI

Geležinkelio g. Jūratės g.

Vingio g. Naujosios g. takas



13 VIEŠAJAME TRANSPORTE ĮDIEGTAS 
EL. BILIETAS

Įrengtos 3 
elektromibilių 
įkrovimo stotelės

14 GAIVINAMAS JAUNIMO PARKAS

Pradėta kurti Jaunimo parko vystymo koncepcija

Tikslas  – užtikrinti visos šeimos poreikius

Jaunimo parke pradėtos formuoti 4 zonos – jaunimui, 
šeimoms, senjorams ir renginiams

Jaunimui skirtoje 
zonoje įrengta 
dviračių kalnelių 
trasa, vadinamasis 
„pumptrackas“

Šeimos erdvėje 
buvo įrengta grilio 
zona – alytiškių 
iniciatyvose 
laimėjęs projektas

PRADĖJO VEIKTI ELEKTRONINIS BILIETAS

Milijoninei elektroninio bilieto keleivei  
nemokamos kelionės

Planuota įsigyti 5000  
el. bilieto kortelių. Realiai 
įsigyta 8006!

Kelionių skaičius su el. 
bilietais 677 353

80 % lengvatos taikymas 
moksleiviams

El. bilietas gali būti 
susietas su moksleivio 
pažymėjimu 



15 IŠSPRĘSTOS PROBLEMOS DĖL DETALIŲJŲ 
PLANŲ KOREGAVIMO

Atsižvelgta į Alytaus miesto seniūnaičių, daugiabučių namų pirmininkų bei 
gyventojų poreikius

Pagal gautus prašymus kvartalų detalieji planai dabar koreguojami 
kompleksiškai ir savivaldybės lėšomis

Atnaujintas tvarkos aprašas, reglamentuojantis kelio ženklo „P“ (rezervuota) 
įrengimą bei aikštelių naudojimą

16 IŠRINKTAS ALYTAUS GARBĖS PILIETIS

Alytaus garbės piliečio 
vardas suteiktas
Semion Bondarev

Už nuopelnus Alytaus miesto verslui, pasiekimus kuriant Alytaus pramonę, 
miesto vardo garsinimą, nuolatinę paramą sportui ir kultūrai, aktyvų 
dalyvavimą visuomeniniame ir politiniame miesto gyvenime

17 ALYTUS TAMPA DRAUGIŠKU VAIKAMS 
MIESTU

Vaikų balsai, poreikiai, prioritetai 
ir teisės yra neatsiejama viešosios 
politikos programų ir sprendimų 
dalis

Sudaryti sąlygas vaiko gerovei 
stiprinti ir vaiko teisų apsaugos 
įgyvendinimui plėtoti

Pasirašytas 
memorandumas su 
Jungtinių tautų vaikų 
fondu UNICEF

Tikslai:

ALYTIŠKIAI – SAVO KIEMO ŠEIMININKAI! ALYTUS PIRMASIS LIETUVOJE TAPO DRAUGIŠKU 
MIESTU VAIKAMS



18 GYVA KULTŪRA

Gyvosios istorijos festivalis „Jotvos vartai“

Tarptautinė bonsų paroda „Nepavaldūs laikui 3“ 

Filmas „Labas rytas, Alytau!“ (antra dalis) 

Bliuzo ir roko festivalis „Alytus 2019“

Bendruomenių renginys „Senamiesčio garsai ir spalvos“

Tarptautinis šiuolaikinio šokio festivalis „Kalbame šokiu“ ir kt.

Finansuoti ir įgyvendinti 24 kultūros srities projektai už 
117 000 Eur

2019 M. ORGANIZUOTI 
867 RENGINIAI

2018 m. – 825

2019 M. RENGINIUOSE 
APSILANKĖ 394 TŪKST. 

ŽMONIŲ
2018 m. – 391 tūkst.

DAUGIAU KULTŪROS RENGINIŲ IR 
JŲ LANKYTOJŲ!

Kultūros premijos, jaunųjų 
menininkų stipendijos, 
vasaros kinas po atviru 
dangumi, Rugsėjo 1-osios 
šventė, padėkos vakaras 
ugniagesiams ir daug kitų!

INICIATYVŲ RENGINIAMS IR KITAI KULTŪRINEI 
VEIKLAI – 140 000 EUR

Šiltinamas Alytaus kultūros centro pastatas, tvarkoma 
aplinka (užbaigimas 2020 m.)

AKC atnaujinta garso ir šviesos įranga, stovėjimo 
aikštelės ir takai

Sinagogos rekonstravimas (užbaigimas 2020 m.)

A. Matučio muziejaus remontas, pakeisti langai, 
sutvarkyta vėdinimo sistema

19 ATNAUJINAMI IR MODERNIZUOJAMI 
KULTŪROS CENTRAI



20 ĮSPŪDINGAS ALYTAUS GIMTADIENIS 
„VAINIKAS SOSCINEI 2019“

Miesto šventė sulaukė 
didelio gyventojų ir 
miesto svečių dėmesio

JOJE APSILANKĖ 
NET 20 TŪKST. 
ŽMONIŲ!

Keturios scenos

Daugiau kaip 50 
renginių ir reginių

Beveik 500 dalyvių

Vilnius – 86 tūkst. eur.

Kaunas – 61 tūkst. eur

Alytus – mažiau nei  
20 tūkst. eur.

21 GRAŽIAUSIA KALĖDŲ EGLUTĖ

Už eglutę mokėjo: 

Nuspręsta nusipirkti 
visiems patikusios 
eglutės karkasą ir 
bazinius žaislus – šitaip 
taupyti miesto lėšas!

ALYTIŠKIŲ VIENINGAI IŠRINKTA GRAŽIAUSIA 
MIESTO EGLE ISTORIJOJE!

ALYTAUS EGLUTĖ PATEKO Į GRAŽIAUSIŲ ŠALIES 
EGLUČIŲ TREJETUKĄ!



22 SPORTUOJANTIS ALYTUS

17 sporto šakų 
Lietuvos čempionatų ir 
tarptautinių turnyrų

SVARBIAUSIAS 2019 METŲ 
SPORTO RENGINYS – EUROPOS 
SPORTINIO ĖJIMO TAURĖS 
VARŽYBOS

23 MIESTĄ KURIA ALYTIŠKIAI

ALYTIŠKIŲ 
INICIATYVOS

2019 m. gauta 14 idėjų pasiūlymų

LAIMĖJO Bronzinės voverės su 
riešutu skulptūra idėja realizuota

3 maži  
projektai

Grilio zona Jaunimo parke idėja realizuota

Aktyvus laisvalaikis šeimai idėja realizuota

1 didelis 
projektas

„Alytus-Myliu“ miesto 
vartai

idėja bus 
realizuota šiemet

Paraiškos kultūros, sporto, švietimo, jaunimo sričių projektų 
finansavimui gauti

Sulaukta 106 paraiškų

Finansavimas skirtas 32 projektams – jiems skirta 150 tūkst. Eur

Projektinė iniciatyva „Tau, Alytau“

Pirmosios tokio lygio lengvosios 
atletikos varžybos ne tik Alytuje, 
bet visoje Lietuvoje

DAUGIAUSIAI DĖMESIO BUVO 
SKIRTA MIESTO ERDVĖSE 
ESANČIŲ SPORTO AIKŠTELIŲ IR 
ĮRENGINIŲ ATNAUJINIMUI

Įrengta BMX dviračių 
kalnų trasa Jaunimo parke

Trasa sulaukė tarptautinio 
įvertinimo: 2020 m. čia 
vyks pirmosios Lietuvoje 
pasaulio čempionato 
Baltijos šalių atrankos 
varžybos



24 JAUNIMO SKATINIMAS

2019 m. jaunimo 
iniciatyvoms buvo skirta
6 480 Eur

Iš viso 2019 m. jaunimo 
projektuose dalyvavo 
1621 dalyviai ir 3767 
žiūrovai

Suteikiamos galimybės jaunimui išreikšti 
save, mažinama socialinė atskirtis, skatinama 
savanorystė, stiprinami jaunuolių tarpusavio 
santykiai, teikiant ataskaitas išmokstama finansinio 
raštingumo

2019 m. jaunimo 
projektams buvo skirta
16 500 Eur

Iš viso 2019 m. jaunimo 
iniciatyvose dalyvavo 
1118 jaunuoliai ir 1956 
žiūrovai

JAUNIMAS ĮGYVENDINO 
10 PROJEKTŲ IR 11 JAUNIMO INICIATYVŲ

Kasmet organizuojama 
Pilietiškumo mokykla

Alytaus miesto mokinių 
tarybos renginys 
„Copy&Paste“ – 
dalyvavo 135 įvairių 
miesto mokyklų 
dalyviai ir 506 žiūrovai

Vaiko ir mamos dienos 
centro „Kutis“ renginys 
„Alytus – viena šeima“ – 
dalyvavo 400 dalyvių ir 
apie 1 000 žiūrovų

Pavyzdžiui:

Aktyvių jaunimo ar 
su jaunimu dirbančių 
organizacijų Alytaus mieste 
yra 11

Tarybos darbo simuliacijos

Bendravimas su miesto 
vadovais ir tarybos nariais

Šiame renginyje dalyvauja 
apie 30–40 aktyvių jaunuolių

Tikslas – skatinti jaunus žmones 
domėtis pilietine veikla ir 
sprendimų priėmimu.



25 AKTYVI IR ATVIRA KOMUNIKACIJA SU 
VISUOMENE

Aktyvus bendravimas ir 
alytiškių informavimas 
socialiniuose tinkluose, 
savivaldybės puslapyje, 
žiniasklaidoje

INFORMACIJA 
SKELBIAMA NE TIK 
VIETINĖJE, REGIONINĖJE, 
BET IR NACIONALINĖJE 
ŽINIASKLAIDOJE

Išplatinta daugiau 
nei 1000 pranešimų 

Surengta 15 spaudos 
konferencijų

Oficialų Alytaus mero 
„Facebook“ puslapį seka 
beveik 40 tūkst. žmonių, 
įrašus peržiūri milijoninė 
auditorija

Kuriamas naujas, inovatyvus, 
modernus, funkcionalus ir 
šiuolaikiškas Alytaus miesto 
savivaldybės interneto 
tinklalapis www.alytus.lt, 
startavęs 2020 sausį.

27 BENDRADARBIAVIMAS ŠALIES VIDUJE IR 
UŽSIENYJE

Balandžio 18 d. – Kinijos Ningbo miesto delegacijos priėmimas

Gegužės 22 d. – Izraelio ambasadoriaus priėmimas

Spalio 4d. – Moldovos delegacijos priėmimas

Spalio 23 d. – Armėnijos ambasadoriaus Tigrano Mkrtchyano priėmimas

Lapkričio 7 d. – Hiratsukos miesto (Japonija) delegacija

Lapkričio 19 d. – Kremenčuko (Ukraina) miesto delegacija

Užsienio delegacijos:

2019 m. Alytaus meras 56 kartus susitiko su verslo įstaigų atstovais ir investuotojais, 
pavyzdžiui, UAB „Koslita“; Apollo group; Mcdonald’s, UAB „Alytaus prekyba“, UAB 
„Jakobsen Home Co“, MV Group Production.

Investuotojų paieška:  

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS:  
2019 M. ALYTAUS MERAS PRIĖMĖ 43 UŽSIENIO 
DELEGACIJAS



Bendradarbiavimas šalies viduje

Alytaus miesto 
savivaldybės meras 
vyko į 17 susirinkimus, 
pasitarimus, posėdžius 
valstybės institucijose 
ir įstaigose

Pavyzdžiui, susitiko su Ekonomikos ir 
inovacijų ministru dėl geležinkelio viaduko 
virš Naujosios g. rekonstrukcijos finansavimo, 
susitiko su energetikos bei ekonomikos ir 
inovacijų viceministrais, dalyvavo diskusijoje 
dėl regioninės plėtros įstatymo pakeitimo 
projekto

2019 M. ALYTAUS MERAS PRIĖMĖ 45 SVEČIUS IŠ LIETUVOS:

2019–03–29 Užsienio reikalų ministerijos ambasadoriaus ypatingiesiems 
pavedimams Gvido Kerušausko priėmimas

2019–05–13 Susitikimas su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministru

2019–05–29 Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimas

2019–07–01 Ekonomikos ir inovacijų ministro, viceministro vizitas

2019 m. pas vadovus į priėmimą registravosi 87 miesto gyventojai. Pas merą – 53 
interesantai, pas vicemerę – 9, pas vicemerą – 6.

Gyventojų priėmimas:  

Dažniausiai gyventojai kreipėsi dėl bendrijų valdymo klausimų, dėl medžių kirtimo, 
dėl socialinio būsto gavimo, dėl socialinio būsto gyventojų elgesio, dėl socialinės 
paramos, socialinių išmokų, neįgaliųjų gyvenimo sąlygų gerinimo. Taip pat dėl miesto 
kelių tvarkymo, asfaltavimo.

28 MIESTO STIPRYBĖ – VIENYBĖJE

Pasirašytos 5 bendradarbiavimo sutartys su:

VDU

UNICEF

Alytaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu
siekiant užtikrinti viešąją tvarką
organizuoti ir vykdyti prevencinę veiklą
siekiant saugios savivaldybės idėjos

Latvija, Lietuva ir Baltarusija
Siekiant užtikrinti bendradarbiavimą per sieną
Sustiprinti socialines iniciatyvas Lietuvoje ir Baltarusijoje, 
ugdant vaikų gyvenimo įgūdžius
Ekstremalių situacijų metu užtikrinti aprūniminą vandeniu 
Alytaus ir Gardino regionuose

Lietuvos skautija
Supažindinti Alytaus vaikus ir jaunimą su šia pasauline or-
ganizacija
Skatinti neformalųjį ugdymą



Alytaus meras nuo 2019 m. balandžio mėn. paskelbė  
50 potvarkių dėl darbo grupių, komisijų sudarymo ir kitų 
veiklos organizavimo klausimų. 

29 TARYBOS NARIŲ DALYVAVIMAS 
POSĖDŽIUOSE 2019 M.

Alytaus meras sušaukė 
8 savivaldybės tarybos 
posėdžius 

BUVO PRIIMTA 
280 TARYBOS 
SPRENDIMŲ 

Nė vieno posėdžio nepraleido – N. Cesiulis, E. Čečėta,  
V. Jazepčikas, S. Ulčickaitė, L.V. Kirkliauskienė, P. Labukas,  
N. Mankštutienė, J. Šukevičienė, A. Jučas, D. Kačiurin,  
V. Micevičius, Š. Klėgeris, V. Krušnienė, T. Pačėsas, V. Vencius

Iš viso 2019 m. įvyko 
12 Alytaus miesto 
savivaldybės tarybos 
posėdžių

BUVO 
PRIIMTA 410 
SPRENDIMŲ

30 DARBAS FRAKCIJOSE IR KOMITETUOSE, 
SUDĖTIES POKYČIAI

2019 metais įvyko 7 šios kadencijos frakcijų atstovų pasitarimai.
Alytaus miesto tarybos sudėtyje – Saulių Bitiną pakeitė Dmitrij Kačiurin (prisiekė 
2019–08–29)

(I pusmetį – pirmininkė Laima Vincė Kirkliauskienė, II pusmetį – pirmininkė Vilija 
Ramanauskienė) surengė 18 posėdžių, priėmė 22 sprendimus, iš jų 2 kartus konstatavo, 
kad tarybos narys šiurkščiai pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų 
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas (nenusišalino nuo interesų konfliktą 
keliančių sprendimų), 10 kartų – kad tarybos nariai pažeidė įstatymo arba Lietuvos 
Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso nuostatas (nenusišalino, nesilaikė privačių 
interesų deklaravimo terminų), 8 kartus – kad tarybos nariai nepažeidė įstatymo arba 
kodekso nuostatų, 2 kartus rekomendavo tarybos nariams suderinti elgesį su kodekso 
nuostatomis, 1 kartą komisija nusprendė tyrimo nepradėti. 
Taip pat komisija savivaldybės tarybai teikė tvirtinti Etikos komisijos nuostatų 
pakeitimo projektą. Naujiems nuostatams taryba pritarė.

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJA 

Komitetas Apsvarstė 
klausimų

Tarybos 
sprendimų

Protokolinių 
klausimų

Investicijų, ekonomikos ir biudžeto 350 325 25

Aplinkos ir plėtros 299 254 45
Kultūros, švietimo ir sporto 369 339 30
Sveikatos apsaugos ir socialinių 
reikalų 278 264 14

Kontrolės komitetas 9 0 9



(pirmininkas Andrius Jučas) išnagrinėjo du gyventojų kreipimusis: dėl istorinio Alytaus 
aerodromo išsaugojimo bei nesutikimus su Alytaus miesto savivaldybės tarybos 
sprendimu atmesti alytiškių iniciatyvas „Bronzinė voverės su riešutu skulptūra“ ir 
„Alytus – Myliu“ miesto vartai. 

PETICIJŲ KOMISIJA 

(pirmininkas N. Cesiulis iki balandžio mėn.) posėdžiavo 2 kartus, naujos kadencijos 
paskirta  antikorupcijos komisijos pirmininkė Laura Radzevičiūtė ir komisija posėdžiavo 
7 kartus.

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA 

Svarstyti asmenų paklausimai, prašymai ir pranešimai, 
kuriuose jie informavo apie:

galimai piktybišką piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, siekiant sudaryti 
palankias sąlygas tam tikriems asmenims, laimėti savivaldybės organizuojamus 
konkursus į vadovų vietas

žemės sklypų formavimo ir  grąžinimo procedūras, pažeidžiant viešąjį interesą

žvyruotų gatvių studijos atlikimo kokybę

Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pertvarkos plano 
įgyvendinimą ir kt. klausimais

inicijuotas darbo grupės sudarymas dėl UAB „Juice & water group“ statinių 
įregistravimo savivaldybės sklype aplinkybių tyrimo

AČIŪ Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariams, 
prisidėjusiems prie miesto kūrimo!

AČIŪ visiems Alytaus miesto savivaldybės darbuotojams, 
tarnaujantiems Alytui ir alytiškiams!

31 ĮDOMŪS FAKTAI APIE ALYTŲ 2019 M.

BIBLIOTEKOSE PERNAI 
LANKĖSI 3 800 
LANKYTOJAIS DAUGIAU 
NEI 2018 M.

Alytus – vienas mažiausiai 
apgyvendintų Lietuvos 
miestų

Abiturientai gavo 
daugiausiai šimtukų per 
visą miesto istoriją. 
Net 88!

Alytuje gyvena 1 288,4 žm./km²

Kaune 1 836,7 žm./km²

Klaipėdoje 1 519,5 žm./km²

Panevėžyje 1 773,6 žm./km² 

Utenoje 1 724 žm./km²

Marijampolėje 1 717 žm./km²

Alytaus kraštotyros 
muziejų ir tris jo filialus 
aplankė net 18 000 
lankytojų



Gimė daugiau vaikų.
36 daugiau!

2019 m. 438
2018 m. 402

Mažėja išvykstančiųjų. 
Išvyko 211 mažiau!

2019 m. 1 854
2018 m. 2 065

Daugėja sugrįžtančiųjų. 
Alytų sugrįžo 349 
daugiau!

2019 m. 1 524
2018 m. 1 175

Sumažėjo smurto artimoje 
aplinkoje atvejų.
59 mažiau!

2019 m. 119
2018 m. 178

Sumažėjo nusikaltimų. 
168 mažiau!

2019 m. 725
2018 m. 893

AČIŪ UŽ 
BENDRADARBIAVIMĄ 
MŪSŲ MIESTO LABUI


