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STRATEGINIO PLANO RENGIMO KONTEKSTAS
Nacionalinė regioninė politika formuojama atsižvelgiant į Europos Sąjungos regioninės
politikos prioritetus ir tikslus. Regioninė politika glaudžiai siejasi su ES struktūrine politika,
kurios tikslas - finansinėmis priemonėmis ir koordinuojant nacionalines regionines politikas
mažinti ES valstybių ekonominio ir socialinio išsivystymo skirtumus. Struktūrinė ES politika
vykdoma per struktūrinius fondus. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, parama iš
struktūrinių fondų bus teikiama Bendrojo programavimo dokumento pagrindu.
Per pirmuosius penkerius nepriklausomybės metus Lietuvos miestų ir rajono strategijų
rengimą dažniausiai inicijuodavo užsienio ekspertai. Pirmieji užsienio patirtį išbandė didieji
šalies miestai – Klaipėda, Vilniaus. Birštono savivaldybėje 1998 – 2002 metais taip pat buvo
parengta keletas ilgalaikių ir vidutinės trukmės planavimo dokumentų.
Siekiant pagrįstai susisteminti ir subalansuoti Birštono savivaldybės raidai svarbiausius
sprendimus, rengiamas plėtros strateginis planas. Birštono savivaldybės plėtros strateginis
planas taip pat skirtas padidinti savivaldybės konkurencingumą pasinaudoti ES struktūrinių
fondų, kitų finansavimo šaltinių lėšomis plėtros priemonėms įgyvendinti.
Strateginis planas parengtas vadovaujantis 2002 m. birželio 6 d. LR Vyriausybės nutarimu
Nr. 827 patvirtinta Strateginio planavimo metodika, 2002 m. spalio 4 d. LR Vidaus reikalų ministro
įsakymu Nr. 482 patvirtinta Regionų plėtros planų parengimo ir atnaujinimo metodika, Bendruoju
programavimo dokumentu bei kitais dokumentais.
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SOCIALINĖS-EKONOMINĖS SITUACIJOS APŽVALGA
Birštono savivaldybė, įsikūrusi Kauno
apskrities pietinėje dalyje, yra mažiausias apskrities
III lygmens teritorinis administracinis vienetas,
socialine – ekonomine ūkio raida glaudžiai susijęs ne
tik su Prienais, kur dirba nemaža dalis birštoniškių,
bet ir apskrities centru.
2003 m. pabaigoje Birštono savivaldybėje
buvo registruota beveik 180 ūkio subjektų, iš kurių
2/3 – individualios įmonės. Dauguma įmonių verčiasi
prekyba (daugiau nei 35 proc.), kiek mažiau – teikia
paslaugas (apie 17 proc.). Daugiausiai dirbančiųjų
užimti paslaugų sektoriuje (53,3 proc., t.sk, švietimo
ir sveikatos priežiūros srityse). 23,1 proc. užimta
gamybos ir 8,0 proc. – prekybos sektoriaus įmonėse.
1.1.1 lentelė
Birštono savivaldybės socialinės – ekonominės situacijos rodikliai 2002 m. pradžioje
Birštono
savivaldybė

Kauno
apskritis

Lietuva

Materialinės investicijos vienam gyventojui, tūkst. Lt

0,722

1,822

2,241

Tiesioginės užsienio investicijos vienam gyventojui, tūkst. Lt

0,0000

1,8741

3,0543

23,1
53,3
14,8

22,5
58,4
18,5

20,0
54,4
19,7

1,1
796,0
9,7
43,7
40,6

5,9
909,0
8,8
86,8
27,2

6,3
982,0
11,3
53,2
33,1

Rodiklis

Užimti gyventojai ekonominėse veiklose, proc.
Pramonės sektoriuje
Paslaugų sektoriuje
Įmonių skaičius (1000 gyventojų), vnt.
Parduotos pramonės produkcijos apimtis (1000 gyventojų), mln. Lt
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Lt
Nedarbo lygis, proc.
Gyventojų tankumas, žm./km2
Kaimo gyventojų dalis, proc.
Šaltinis: Birštono savivaldybė, Statistikos departamentas

2003 m. pabaigoje. Birštono savivaldybėje nedarbo lygis sudarė 6,3 proc. (2002 m.
pradžiai 9,7 proc.), jis buvo mažesnis už Lietuvos vidurkį. Nedarbas Birštono savivaldybėje 1999
– 2002 metais sumažėjo daugiau nei 1,5 karto.
Materialinės investicijos vienam gyventojui Birštono savivaldybėje siekė 720,0 Lt. Iš visų
Lietuvos kurortų Birštono savivaldybė pritraukia mažiausiai materialinių investicijų vienam
gyventojui.
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Šalyje Birštonas žinomas kaip sanatorinio gydymo centras, kuriame kasmet gydosi 4,8 5,0 tūkst. žmonių, jo vardą nuo seno garsina ir natūralūs mineralinio vandens produktai.
LR teritorijos bendrajame plane pagal arealų patrauklumo kategorijas Birštonas laikomas
didelio potencialo regioninės svarbos rekreacijos centru, kuriame skatintinas plėtoti ne tik
kurortinis gydymas, bet ir poilsis gamtoje bei pažintinis turizmas. Visa Nemuno slėnio juosta
(Druskininkai – Kaunas – Nemuno delta) išskirta kaip viena svarbiausių vietos ir užsienio
turizmo zonų. Ši zona turizmo plėtrai svarbi ir tuo, kad yra 100 km atstumu nuo pagrindinių
turizmo centrų – didžiųjų miestų, ir turi didelę turistinę trauką. Todėl turizmo teritorinio
planavimo požiūriu dėl rekreacinių ir kultūrinių išteklių koncentracijos Nemuno vidurupyje
netoli kelio E67 („Via Baltica“) esantis kurortas išsiskiria specialiomis vandens ir automobilių
turizmo plėtros galimybėmis.
Dėl archeologijos (piliakalnių, senovės gyvenviečių), architektūros ir urbanistikos
paveldo vertės ir išsidėstymo Birštonas laikomas antru pagal svarbą apskrities kultūros vertybių
bei rekreacijos arealu, dalimi vientiso Panemunių regiono.
Šalies ir tarptautiniu mastu pripažinti ir vertinami unikalūs (savivaldybės teritorijoje ir
netoli jos esantys) gamtiniai – gydomieji, kultūriniai ištekliai, tinkami įvairiam turizmui ir
moderniam gydymui plėtoti. Atsižvelgiant į savivaldybės specifiką, Nemuno panaudojimo
galimybės susijusios su sportu (sportinių renginių organizavimu), pramoginėmis bei turistinėmis
kelionėmis.
37,8 proc. savivaldybės teritorijos tenka žemės ūkio naudmenoms. Iš jų net 73,6 proc. yra
ariamoji žemė. Vidutinis ūkio dydis Birštono savivaldybėje yra 4,1 ha, t.y. mažesnis negu
Lietuvos vidurkis (5,7 ha). Daugiausiai yra mažų (iki 10 ha) ūkių, jie sudaro 84,3 proc. visų ūkių.
Birštono savivaldybei yra būdinga tradicinio žemės ūkio regiono ekonominės veiklos kaimo
vietovėse struktūra.
Didžiąją dalį Birštono savivaldybės teritorijos dengia Nemuno kilpų regioninis parkas.
Didžioji dalis (76,6 proc.) regioninio parko zonų priklauso rezervacinei ir prezervacinei
kategorijai, kuriose griežčiau ribojama ūkinė veikla.
2001 metais Birštono savivaldybėje iš stacionarių šaltinių į atmosferą buvo išmesta 32,3
tonos teršalų, t.y. maždaug 260 t/km2. Tai vienas mažiausių rodiklių šalyje. Birštono
savivaldybėje nėra teršiančios pramonės, dėl šios priežasties čia susidarančių atliekų kiekis yra
gana mažas. Didžioji dalis miesto atliekų (95 proc.) surenkama, jos vežamos į Alytaus regiono
atliekų tvarkymo sąvartyną. Nemuno vanduo ties Birštonu yra mažai užterštas, daugeliu atveju
organinių ir biologinių medžiagų koncentracijos neviršija leistinų normų, todėl svarstytinos
paplūdimių tolimesnės plėtros galimybės.
Lietuvos automobilių kelių atžvilgiu Birštonas yra palankioje vietoje. Netoli miesto eina
magistralinis kelias Nr. A16. Už 9 km eina krašto kelias Nr. 130. Birštono savivaldybę ir šalia jos
besidriekiantys magistraliniai ir krašto keliai gali užtikrinti pakankamai didelį vienadienių
lankytojų srautą. Birštono seniūnijos susisiekimo infrastruktūros būklė tik iš dalies tenkina vietos
bei atvykstančiųjų vartotojų poreikius – smėlio ir žvyro danga prastos būklės.
Pagrindinės šilumos tiekimo inžinerinės infrastruktūros problemos – poreikius gerokai
viršijantys šilumos tiekimo įrengimai, dideli šilumos nuostoliai tinkluose. Šilumos nuostoliai
paskirstymo tinkluose sudaro apie 29 proc. pagamintos šilumos.
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Didžiajai Birštono savivaldybės vartotojų daliai (3735 gyventojams; 72,7 proc.) geriamasis
vanduo tiekiamas centralizuotais vandentiekio tinklais. Vanduo čia geros kokybės. Likusieji
vartotojai geriamąjį vandenį gauna iš šachtinių šulinių.
Birštono kurortas turi pakankamai naujus ir efektyvius valymo įrenginius – juos
atnaujinus 2001 metais jų galia siekia 4 250 m3/parą. Nors atnaujinus valymo įrenginius valomi ir
Prienų miesto nutekamieji vandenys, šiuo metu jie dirba ne visu pajėgumu. Birštono
savivaldybėje visos ūkio, buities ir gamybos nuotekos vietiniuose valymo įrenginiuose išvalomos
iki didžiausios leidžiamos teršalų normos, todėl apskaitomų nuotekų poveikis aplinkai nėra
didelė.
Birštono savivaldybės švietimo sistemą sudaro 5 švietimo įstaigos, kuriose mokosi 969
mokiniai ir 9 ikimokyklinio amžiaus vaikai. Iš jų 260 mokosi papildomo ugdymo įstaigoje –
Birštono meno mokykloje. Birštono seniūnijoje įsikūrusios 3 bendrojo lavinimo mokyklos, tačiau
viena iš jų (Siponių pradinė m-kla) dėl nepakankamo vaikų skaičiaus 2003 m. uždaryta.
Nedarbo lygis Birštone, lyginant su 2002 metais , sumažėjo ir 2003 m. sudarė 9,7 proc.
Tačiau dauguma Birštono savivaldybės bedarbių įdarbinta ne Birštone.
Birštono savivaldybėje mirtingumas 1000 gyventojų siekė net 14,4 promilių (Lietuvos
vidurkis 11,9), o natūralus gyventojų prieaugis 1000 gyventojų buvo -7. Tai yra blogiausias
rodiklis Kauno apskrityje bei vienas blogiausių Lietuvoje. Birštono seniūnija išsiskiria dideliu
vyresnio amžiaus gyventojų skaičiumi - pensinio amžiaus gyventojai sudaro daugiau nei 50 proc.
gyventojų.
Birštone savivaldybėje vykdoma tik pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra–
čia gydymo paslaugas teikia Birštono ambulatorija ir 3 medicinos punktai seniūnijoje.
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BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS STRATEGIJA
Vizija
Senos Birštono, kaip kurorto, tradicijos, gamtiniai ištekliai, taip pat pastaraisiais metais
vykstantys socialiniai-ekonominiai pokyčiai formuoja savivaldybės raidos viziją.
Vizija: BIRŠTONAS 2012 – tarptautinis turizmo ir modernaus kurortinio gydymo
karališkasis kurortas.
Tai unikalus tarptautinis karališkasis gydomasis kurortas, naudojantis iki šiol sukurtą,
modernizuotą ir naujais vadybos metodais valdomą sveikatingumo centrų (sanatorijų)
infrastruktūrą.
Tai aukštos aptarnavimo kultūros Pietų ir Pietvakarių Lietuvos turizmo centras,
puoselėjantis gamtinius – gydomuosius regioninio parko išteklius, istorinį – kultūrinį paveldą.
Puikiai išplėtotas kurortams būdingas smulkus ir vidutinis verslas, susisiekimo sistema bei
palanki geografinė padėtis sudaro prielaidas tapti lygiaverčiu šalies didmiesčiams traukos tašku.
Savivaldybės komunalinio ūkio paslaugos plėtojamos laikantis darnios plėtros principų,
tobulinant senas ir diegiant naujas poveikio aplinkai (atliekų tvarkymo, vandens tiekimo,
nuotekų tvarkymo ir kt.) valdymo sistemas. Modernizuoti inžineriniai tinklai užtikrina tinkamą
vietos gyventojų ir svečių gyvenimo kokybę.
Birštono savivaldybės raida bus glaudžiai siejama su šalies metropolinės urbanistinės
ašies plėtote, o ypač su jos rytinės dalies europinio masto centro dvimiesčio Vilnius – Kaunas
plėtra. Ši dalis, į kurią patenka ir Birštono savivaldybė, turės gerai išplėtotą kelių tinklą,
sujungiantį kurortą – savivaldybės raidos variklį – su šalies centrais (Vilniumi, Kaunu ir kt.),
tarptautiniais maršrutais (Via Baltica, Rail Baltica), tarptautinės (Lietuvos – Lenkijos), nacionalinės
ir regioninės reikšmės rekreaciniais regionais.
Be to, savivaldybė yra dalis didelį potencialą turinčio rekreacinio regiono, kuriame
numatyta plėtoti nacionalinės reikšmės rekreacines sistemas. Birštono savivaldybę kerta
tarptautinis Nemuno vandens turistinis kelias, „Eurovelo“ trasa Nr. 11 bei dvi nacionalinės
dviračių trasos („Nemuno dviračių trasa“ bei „Keturių sostinių dviračių žiedas“). Savivaldybė
patenka į svarbiausią šalies rekreacinį maršrutą „Lietuvos istorijos ir kultūros vėrinys“ bei
valstybinių parkų žiedinius maršrutus. Birštono savivaldybės rekreacinė sistema glaudžiai
siejama su Nemuno kilpų regioninio parko rekreacine sistema, Pociūnų oro uostu.
Tokia padėtis ir turtingas kultūrinis paveldas sudarys prielaidas sukurti tarptautinio
lygmens kurortinio gydymo infrastruktūrą, šiuolaikinį turizmo sektorių, t.y. Pietvakarių
Lietuvos regioninės svarbos rekreacijos centrą. Dėl to prognozuojama, kad kurortas taps
tarptautiniu. Rekreacijos ir turizmo plėtojimas paspartins ir kito kurortams būdingo smulkaus ir
vidutiniojo verslo kūrimąsi.
Birštonas, kaip nedidelis balneologijos ir purvo kurortas, deramai įsikomponuoja į
Europos gydomųjų kurortų sistemą. Europoje, o ypač Vokietijoje, Austrijoje, Slovėnijoje, Čekijoje,
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Vengrijoje daugiausia akcentuojamos kurortinio gydymo funkcijos. Šiose šalyse buvo sukurti
kurortinio gydymo sistemos pagrindai. Apskritai, pasaulinė praktika demonstruoja keletą
kurortų vaidmens šalies ekonomikoje ir sveikatos apsaugos sistemoje modelių. Vienas jų
būdingas buvusiai Tarybų Sąjungai ir Vokietijai. Čia kurortai naudojami visų pirma nacionalinės
sveikatos apsaugos reikmėms, svarbią vietą užima gydomoji – reabilitacinė veikla. Tam tikslui
naudojami ir balneologiniai ištekliai. Šių kurortų pagrindu Europoje sukurta Karališkųjų kurortų
asociacija, 2003 m. pradžioje šiai asociacijai priklausė 11 Europos kurortų (Archena (Ispanija);
Baden Badenas (Vokietija); Bad Ischl (Austrija); Bad Neuenahr (Vokietija); Bad Wildungen (Vokietija);
Bath (Jungtinė Karalystė); Budapeštas (Vengrija); Mariánské Lázně (Čekija); Naantali (Suomija)).
Pagrindiniai šiems kurortams keliami reikalavimai: Europos Karališkųjų kurortų kokybės
kriterijai: plėtojamos aristokratiškos tradicijos; vietinių gydomųjų išteklių panaudojimas,
aukščiausio medicininio išsilavinimo personalas bei PSO reikalavimus atitinkančios
sveikatingumo paslaugos; bent vienas liukso ar aukščiausios klasės viešbutis, sanatorija arba
klinika; pavyzdinė aplinka ir transporto infrastruktūra; plati kultūrinius ir kitus poreikius
tenkinančių paslaugų pasiūla ir kokybė.
Savivaldybėje numatoma sukurti kurortinių verslų įvairovę, atsižvelgiant į kurorto gamtines ir
kultūrines vertybes, kaip patikimiausią garantą užtikrinti dinamiškai raidai intensyvios konkurencijos su
kitais šalies ir užsienio kurortais sąlygomis.
Siūlomos tokios pagrindinės kurorto funkcijos:
− Kurortinio gydymo paslaugų teikimas šalies ir užsienio gyventojams;
− Turizmo paslaugų teikimas šalies ir užsienio gyventojams;
− Regiono ir šalies įvaizdžio formavimas.
Kurorto sėkmė daug priklausys nuo nebaigto statyti sanatorijos ir aplink esančios
teritorijos komplekso pertvarkos į verslo ir pramogų, o esamų sanatorijų – į modernius
sveikatingumo centrus. Didelį teigiamą poveikį darys senovinės dvaro sodybos bei pilies pastatų
statyba.
Greta bus plėtojamos kitos – sportinio turizmo, dvasinės atgaivos – paslaugos. Tokius
specialiuosius centrus sujungs kurortams būdinga rekreacinė gatvė (nuo pagrindinės
prieplaukos iki Jaunimo gatvės) bei aptarnavimo (paslaugų, prekybos, komunalinių paslaugų,
administracinė) infrastruktūra, kurios plėtra ir ritmas tiesiogiai priklausys nuo traukos centrų
veiklos.
Taip pirmiausia būtų suformuotas pagrindas tapti karališkuoju kurortu – traukos centru,
išnaudojant gamtinius ir kultūrinius išteklius, Kauno ir Vilniaus, kaip dvimiesčio, artumą. Vėliau
teigiamos įtakos turės ir Birštono apylinkių įrašymas į UNESCO pasaulio gamtos ir kultūros
paveldo sąrašą.
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Plėtros prioritetai
EKONOMIKOS PLĖTOTĖ

Tikslas 1.1.
1 PRIORITETAS
Tikslas 1.2.
Tikslas 1.3.

Įtvirtinti Birštono, kaip modernaus kurorto įvaizdį, siekiant užtikrinti
tarptautinį konkurencingumą tarp panašius turizmo produktus siūlančių
regionų ir paspartinti investicijų bei atvykstamojo turizmo plėtros procesus
Pasiekti, kad Birštonas pagal paslaugų kokybę taptų karališkuoju
kurortinio gydymo centru
Suformuoti gamtinius ir kultūrinius išteklius racionaliai naudojančią
turizmo infrastruktūrą, leidžiančią sukurti kokybiškus ir konkurencingus
turizmo produktus

APLINKOS APSAUGA IR INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTOTĖ
2 PRIORITETAS

Tikslas 2.1.
Tikslas 2.2.

Inžinerinės infrastruktūros plėtra užtikrinti stabilaus savivaldybės
ekonomikos augimo pagrindą
Sudaryti tinkamas prielaidas subalansuotai savivaldybės socialinei –
ekonominei plėtrai, išlaikant ir puoselėjant švarią ir sveiką kurorto ir
regioninio parko aplinką, išsaugant jų kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę
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Plėtros tikslai ir uždaviniai
Tikslas 1.1. Įtvirtinti Birštono, kaip modernaus kurorto įvaizdį, siekiant užtikrinti tarptautinį
konkurentiškumą tarp panašius turizmo produktus siūlančių regionų bei paspartinti investicijų
ir atvykstamojo turizmo plėtros procesus

Uždavinys

1.1.1. Įgyvendinti
nacionalinę kompleksinę
reklamos kampaniją

1.1.2. Sustiprinti kurorto
gebėjimus prisistatyti
tarptautinėje rinkoje
1.1.3. Sudaryti prielaidas
kurortui visuomet būti
naujausių raidos tendencijų
sūkuryje

Esamas rodiklis
Nepakankamas
kurorto
populiarumas,
efektyvios
marketingo
strategijos
nebuvimas
Mažai informacijos
apie kurortą,
nepakankamas
kurorto
populiarumas
užsienyje
Mažas
atvykstančiųjų
turistų skaičius

Finansinių
išteklių
poreikis, tūkst.
Lt

Planuojamas
įgyvendinimo
laikas

Parengta ir
įgyvendinta
reklaminė,
informacinė
kampanija

935,0

2012

Karališkojo
kurorto statuso
gavimas, užsienio
turistų srauto
padidėjimas

1420,0

2012

Užsienio turistų
srauto
padidėjimas

180,0

2012

Planuojamas
rezultatas

Tikslas 1.2. Pasiekti, kad Birštonas paslaugų kokybe taptų karališkuoju kurortinio gydymo
centru

Uždavinys

1.2.1. Renovuoti kurorto
sanatorijas ir pritaikyti jas
specialiųjų
poreikių
lankytojams

1.2.2. Supaprastinti
kurortinių paslaugų
prieinamumą

Esamas rodiklis
Neišnaudojamas
gydomojo turizmo
potencialas, seni
pastatai ir įrenginiai,
neatskirtas pacientų
ir poilsiautojų
kontingentas
Nesukurta
informacinė sistema,
paslaugų paketai ,
nebendradarbiaujama

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio g. 60, 3000 Kaunas

Planuojamas
rezultatas

Finansinių
išteklių
poreikis, tūkst.
Lt

Planuojamas
įgyvendinimo
laikas

Suremontuotos
gydyklos, įrengti
šiuolaikiški
kambariai, 10
proc. padidėję
klientų srautai

59000,0

2007

Sudaryti
paslaugų paketai
apima ir
turistines

160,0

2012

Tel./faks.: (37) 423251, 423725
El.paštas: lrti@lrti.lt
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su kitais turizmo
paslaugas teikiančiais
subjektais

paslaugas

Tikslas 1.3. Suformuoti gamtinius ir kultūrinius išteklius racionaliai naudojančią turizmo
infrastruktūrą, leidžiančią sukurti kokybiškus ir konkurencingus turizmo produktus.

Uždavinys

1.3.1. Sukurti ir plėtoti
pagrindinius kurortinių
paslaugų centrus

1.3.2. Sukurti ir plėtoti
alternatyvius paslaugų
centrus

1.3.3. Sustiprinti vietinio
smulkaus ir vidutinio
verslo bei žemės ūkio
konkurencingumą ir
potencialą teikti aukštos
kokybės produktus vietinei,
šalies ir tarptautinei rinkai

Esamas rodiklis
Esanti
infrastruktūra
neužtikrina esamų
rekreacinių resursų
išnaudojimo,
trūksta bazinių
paslaugų,
užtikrinančių
turistinį regiono
patrauklumą
Esanti
infrastruktūra
neužtikrina esamų
rekreacinių resursų
išnaudojimo,
trūksta papildomų
paslaugų
Nedidelis įmonių
skaičius bei siaura
kaimiškų vietovių
gyventojų
specializacija

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio g. 60, 3000 Kaunas

Planuojamas
rezultatas

Finansinių
išteklių
poreikis, tūkst.
Lt

Planuojamas
įgyvendinimo
laikas

Išvystyta
apgyvendinimo,
maitinimo ir
pramogų bazė,
išspręsta
sezoniškumo
problema, sukurta
daugiau kaip 1000
darbo vietų

247400,0

2009

Vystomos
šalutinės turizmo
kryptys,
papildančios
pagrindines,
išnaudota sporto
infrastruktūra

199361,0,0

2012

8785,0

2012

Veiklos kaime
įvairinimas bei
naujų įmonių
kūrimas

Tel./faks.: (37) 423251, 423725
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Tikslas 2.1. Inžinerinės infrastruktūros plėtra užtikrinti pagrindą stabiliam savivaldybės
ekonomikos augimui

Uždavinys
2.1.1. Padidinti šilumos
energijos tiekimo
efektyvumą,
modernizuojant šilumos
ūkį bei diegiant
atsinaujinančius energijos
šaltinius naudojančias
technologijas
2.1.2. Užtikrinti aplinkos
apsaugos reikalavimus
atitinkantį ir visuomenės
poreikius tenkinantį
vandens tiekimą bei
nuotekų tvarkymą

Esamas rodiklis

Planuojamas
rezultatas

Finansinių
išteklių
poreikis, tūkst.
Lt

Planuojamas
įgyvendinimo
laikas

Energijos
nuostoliai – 29
proc.

Energijos
nuostoliai 8 – 10
proc.

6450,0

2012

Susidėvėję,
aplinkai pavojų
keliantys
vandentiekio
sistemos elementai

Vandentvarkos
sistema atitinka
EK Direktyvą
91/271

19080,0

2011

Tikslas 2.2. Sudaryti tinkamas prielaidas subalansuotai savivaldybės socialinei – ekonominei
plėtrai, išlaikant ir puoselėjant švarią ir sveiką kurorto ir regioninio parko aplinką, išsaugant jų
kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę

Uždavinys

2.2.1. Sumažinti
visuomenės bei ūkio
veiklos neigiamą poveikį
aplinkai

Esamas rodiklis

Planuojamas
rezultatas

Finansinių
išteklių
poreikis, tūkst.
Lt

Savivaldybės
teritorijoje veikia
nelegalūs
sąvartynai,
neefektyviai veikia
atliekų surinkimo
sistema

Panaikinti
nelegalūs
sąvartynai,
sukurta atliekų
tvarkymo sistema

24300,0

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio g. 60, 3000 Kaunas

Planuojamas
įgyvendinimo
laikas

2012

Tel./faks.: (37) 423251, 423725
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Priemonių planas
Uždavinys 1.1.1. Įgyvendinti nacionalinę kompleksinę reklamos kampaniją

Priemonė

1.1.1.1. Informacinės
nacionalinės
reklaminės
kampanijos
periodinėje spaudoje
ir televizijoje
veiksmų plano
parengimas (kartu
su savivaldybės
socialiniais –
ekonominiais
partneriais) bei
įgyvendinimas
1.1.1.2. Informacijos
apie
kurortą
publikavimas
specializuotuose
leidiniuose

Pasiekimo
indikatorius

Pasiekimo
laikas

Atsakinga
institucija

Lėšų
poreikis,
tūkst. Lt

Savivaldybės
lėšos, tūkst. Lt

Parengtas
kalendorinis
veiksmų planas
ir įgyvendinta
programa

2004 – 2006

Birštono SA

115

60

Publikacijų
reklaminiuose
leidiniuose
pasirodymas

2004 – 2012

Birštono SA

90

70

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio g. 60, 3000 Kaunas

Finansavimo šaltiniai
ES fondai,
kita
Nacionalinio
užsienio
biudžeto lėšos,
valstybių
tūkst. Lt
parama,
tūkst. Lt

20

15

Privačios
lėšos, tūkst.
Lt

20

20

Tel./faks.: (37) 423251, 423725
El.paštas: lrti@lrti.lt
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Priemonė

Pasiekimo
indikatorius

1.1.1.3. Primenančios
reklaminės
kampanijos
parengimas ir
įgyvendinimas,
palaikant ryšius su
visuomenės
grupėmis, nuo kurių
priklauso konkrečių
veiklos sričių sėkmė
1.1.1.4. Informacijos
sklaida internete
1.1.1.5.
Kompleksinių
informacinių
leidinių leidyba
1.1.1.6. Informacinių
skydų Lietuvos –
Lenkijos pasienyje
įrengimas
Iš viso:

Sukurtas
interneto
tinklapis
ir
duomenų bazė
Knygų,
lankstinukų,
informacinių
bukletų
išleidimas
Reklaminių
skydų
pastatymas

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio g. 60, 3000 Kaunas

Pasiekimo
laikas

Atsakinga
institucija

Lėšų
poreikis,
tūkst. Lt

Savivaldybės
lėšos, tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai
ES fondai,
kita
Nacionalinio
užsienio
biudžeto lėšos,
valstybių
tūkst. Lt
parama,
tūkst. Lt

2007 - 2012

Birštono SA

300

100

50

150

2004 – 2012

Birštono SA

100

50

12

38

2004 – 2012

Birštono SA,
NKRPD

200

75

30

75

2005

Birštono SA

130

60

20

50

935

415

132

328

Privačios
lėšos, tūkst.
Lt

20

60

Tel./faks.: (37) 423251, 423725
El.paštas: lrti@lrti.lt
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Uždavinys 1.1.2. Sustiprinti kurorto gebėjimus prisistatyti tarptautinėje rinkoje

Priemonė

1.1.2.1. Bendradarbiavimo
„abipus
sienos“
iniciatyvų
skatinimas, siekiant
išlaikyti ir plėtoti
santykius
su
užsienio partneriais
1.1.2.2. Turistus ir
kitus miesto svečius
aptarnaujančio
personalo užsienio
kalbų tobulinimosi
programos
įgyvendinimas
1.1.2.3. Vaizdinės
informacinės
medžiagos užsienio
kalba parengimas
1.1.2.4. Įstojimas į
Europos karališkųjų

Pasiekimo
indikatorius

Pasiekimo
laikas

Finansavimo šaltiniai
ES fondai,
kita
Nacionalinio
užsienio
biudžeto lėšos,
valstybių
tūkst. Lt
parama,
tūkst. Lt

Atsakinga
institucija

Lėšų
poreikis,
tūkst. Lt

Savivaldybės
lėšos, tūkst. Lt

800

200

500

100

Privačios
lėšos, tūkst.
Lt

Įvykdyti
7
tarptautinio
bendradarbiavimo
projektai
(konferencijos,
vizitai ir pan.)

2004 – 2012

Birštono SA,
socialiniai –
ekonominiai
partneriai

Užsienio kalbų
kursus kasmet
baigia 10
specialistų (iš viso
90)

2004 – 2012

Birštono SA

90

20

30

40

2004 – 2012

Birštono SA

180

90

60

30

2006 – 2012

Birštono SA

350

200

Į užsienio kalbas
išversti ir
publikuoti
informaciniai
leidiniai
Karališkojo
kurorto
statuso

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio g. 60, 3000 Kaunas

150

Tel./faks.: (37) 423251, 423725
El.paštas: lrti@lrti.lt
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Priemonė

kurortų asociaciją ir
dalyvavimas
jos
veikloje
Iš viso:

Pasiekimo
indikatorius

Pasiekimo
laikas

Atsakinga
institucija

Lėšų
poreikis,
tūkst. Lt

Savivaldybės
lėšos, tūkst. Lt

1420

510

Finansavimo šaltiniai
ES fondai,
kita
Nacionalinio
užsienio
biudžeto lėšos,
valstybių
tūkst. Lt
parama,
tūkst. Lt

Privačios
lėšos, tūkst.
Lt

gavimas

150

590

170

Uždavinys 1.1.3. Sudaryti prielaidas kurortui visuomet būti naujausių raidos tendencijų sūkuryje

Priemonė

1.1.3.1. Dalyvavimas
tarptautinėse
turizmo ir
specializuotose
verslo, paslaugų
mugėse ir parodose
Iš viso:

Pasiekimo
indikatorius

Dalyvauta 18
renginių

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio g. 60, 3000 Kaunas

Pasiekimo
laikas

2004 – 2012

Atsakinga
institucija

Birštono SA,
Sporto ir
turizmo
informacijos
centras

Finansavimo šaltiniai
ES fondai,
kita
Nacionalinio
užsienio
biudžeto lėšos,
valstybių
tūkst. Lt
parama,
tūkst. Lt

Lėšų
poreikis,
tūkst. Lt

Savivaldybės
lėšos, tūkst. Lt

180

100

80

180

100

80

Privačios
lėšos, tūkst.
Lt

Tel./faks.: (37) 423251, 423725
El.paštas: lrti@lrti.lt
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Uždavinys 1.2.1. Renovuoti kurorto sanatorijas ir pritaikyti jas specialiųjų poreikių lankytojams

Priemonė

1.2.1.1. Sanatorijų
modernizavimas,
suformuojant
reabilitacijos ir
sveikatingumo
centrus

1.2.1.2. Infrastruktūros elementų
pritaikymas
neįgaliesiems

Pasiekimo
indikatorius

Suremontuotos
gydyklos,
įrengti
šiuolaikiški
kambariai,
paslaugų
kokybė atitinka
ES reikalavimus
Statiniai,
šaligatviai,
įrenginiai (liftai)
paruošti
neįgalių žmonių
poreikiams

Iš viso:

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio g. 60, 3000 Kaunas

Pasiekimo
laikas

Atsakinga
institucija

Lėšų
poreikis,
tūkst. Lt

Savivaldybės
lėšos, tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai
ES fondai,
kita
Nacionalinio
užsienio
biudžeto lėšos,
valstybių
tūkst. Lt
parama,
tūkst. Lt

2003 – 2007

Birštono SA;
sanatorijos

44000

8600

10000

15400

2003 – 2007

Birštono SA

15000

2000

3000

10000

59000

10600

13000

25400

Privačios
lėšos, tūkst.
Lt

10000

10000

Tel./faks.: (37) 423251, 423725
El.paštas: lrti@lrti.lt
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Uždavinys 1.2.2. Supaprastinti kurortinių paslaugų prieinamumą

Priemonė

1.2.2.1. Kompleksinių
kurorto paslaugų
paketų parengimas

Pasiekimo
indikatorius

Atlikta analizė,
kainodara,
sudarytos
sutartys su
įvairiais
subjektais,
įgyvendintas
„vieno langelio“
principas

Pasiekimo
laikas

2004 – 2012

Atsakinga
institucija

Finansavimo šaltiniai
ES fondai,
kita
Nacionalinio
užsienio
biudžeto lėšos,
valstybių
tūkst. Lt
parama,
tūkst. Lt

Lėšų
poreikis,
tūkst. Lt

Savivaldybės
lėšos, tūkst. Lt

160

50

30

40

40

160

50

30

40

40

Birštono SA

Iš viso:

Privačios
lėšos, tūkst.
Lt

Uždavinys 1.3.1. Sukurti ir plėtoti pagrindinius kurortinių paslaugų centrus

Priemonė

Pasiekimo
indikatorius

1.3.1.1. Atrakcionų
– pramogų parko

Įrengtas vandens
pramogų

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio g. 60, 3000 Kaunas

Pasiekimo
laikas

2005 – 2009

Atsakinga institucija

Birštono SA

Lėšų
poreikis,
tūkst. Lt

200000

Savivaldybės
lėšos, tūkst.
Lt

6000

Finansavimo šaltiniai
ES fondai,
kita
Nacionalinio
užsienio
biudžeto lėšos,
valstybių
tūkst. Lt
parama,
tūkst. Lt
9000

60000

Privačios
lėšos,
tūkst. Lt

125000

Tel./faks.: (37) 423251, 423725
El.paštas: lrti@lrti.lt
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Priemonė

įrengimas

1.3.1.2. Kempingo
įrengimas šalia
Škėvonių
profilaktoriumo

1.3.1.3. Žirgyno
plėtra

1.3.1.4. Naujų
slidinėjimo trasų
įrengimas,
pritaikymas
slidinėti ne sezono

Pasiekimo
indikatorius

kompleksas su
viešbučiu,
konferencijų
salėmis, sveikatos
ir grožio centru,
restoranu ir kt.
Pagal
tarptautinius
standartus
įrengtas II
kategorijos 56
aikštelių
kempingas
Suremontuotos
patalpos, įrengtas
maniežas,
konkūrinė aikštė,
jodinėjimo trasos,
stovykla
neįgaliesiems
Įrengtos trasos
kitose kalno
pusėse, nutiestas
vamzdynas
sniego patrankai

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio g. 60, 3000 Kaunas

Pasiekimo
laikas

Atsakinga institucija

Lėšų
poreikis,
tūkst. Lt

Savivaldybės
lėšos, tūkst.
Lt

Finansavimo šaltiniai
ES fondai,
kita
Nacionalinio
užsienio
biudžeto lėšos,
valstybių
tūkst. Lt
parama,
tūkst. Lt

Privačios
lėšos,
tūkst. Lt

2005 – 2007

Birštono SA

3900

1500

2400

2005 – 2007

Birštono SA

2500

1250

1250

2004 – 2005

Birštono SA

3000

1000

2000

Tel./faks.: (37) 423251, 423725
El.paštas: lrti@lrti.lt
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Priemonė

Pasiekimo
indikatorius

Pasiekimo
laikas

Atsakinga institucija

Lėšų
poreikis,
tūkst. Lt

Savivaldybės
lėšos, tūkst.
Lt

Finansavimo šaltiniai
ES fondai,
kita
Nacionalinio
užsienio
biudžeto lėšos,
valstybių
tūkst. Lt
parama,
tūkst. Lt

Privačios
lėšos,
tūkst. Lt

metu
1.3.1.5. Golfo
aikštės statyba

1.3.1.6. Poilsio
bazės „Birštono
vingis“ renovacija
ir turizmo
paslaugų plėtra

Įrengta golfo
aikštelė, namukai
ir viešbutis, kita
infrastruktūra
Modernizuota ir
išplėsta
konferencijų
turizmo bazė (4
auditorijos,
apgyvendinimas);
Renovuotas
kempingo
sektorius (12
namelių);
Paruošta
rinkodaros
strategija;
sutvarkyti
privažiavimo
keliai

Iš viso:

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio g. 60, 3000 Kaunas

2006 – 2008

Birštono SA

36000

14400

2003 – 2005

Birštono SA

2000

400

247400

24550

21600

9000

400

1200

60400

153450

Tel./faks.: (37) 423251, 423725
El.paštas: lrti@lrti.lt
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Uždavinys 1.3.2. Sukurti ir plėtoti alternatyvius paslaugų centrus

Priemonė

1.3.2.1. Nemuno –
Verknės vandens
kelio su
prieplaukomis ir
aptarnavimo
centrais Birštone ir
Jundeliškėse
techninis projektas
1.3.2.2. Škėvonių
žvyro karjero
rekonstrukcija
pritaikant jį turizmo
ir sporto
pramogoms
1.3.2.3. Jundeliškių
dvaro
rekonstrukcija,
pritaikymas
visuomenės
rekreacijos
reikmėms
1.3.2.4. Kultūros ir

Pasiekimo
indikatorius

Pasiekimo
laikas

Atsakinga
institucija

Lėšų
poreikis,
tūkst. Lt

Savivaldybės
lėšos, tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai
ES fondai,
kita
Nacionalinio
užsienio
biudžeto lėšos,
valstybių
tūkst. Lt
parama,
tūkst. Lt

Įrengtas vandens
kelias bei jo
aptarnavimo
infrastruktūra

2004 - 2008

BSA

92200

Įrengtas pramogų,
„ekstremalaus
turizmo” centras

2006

BSA

4000

Rekonstruotas
dvaras

2006 – 2008

NKRPD,
Birštono SA

6000

3000

1000

Kultūros ir

2005 – 2008

NKRPD,

3000

1000

2000

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio g. 60, 3000 Kaunas

200

Privačios
lėšos, tūkst.
Lt

92000

4000

2000

Tel./faks.: (37) 423251, 423725
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Priemonė

Pasiekimo
indikatorius

Pasiekimo
laikas

Atsakinga
institucija

Lėšų
poreikis,
tūkst. Lt

Savivaldybės
lėšos, tūkst. Lt

technikos paminklų
Nemuno kilpų
regioniniame parke
pritaikymas
turizmui
1.3.2.5. Konferencijų
paslaugų kokybės
gerinimas

technikos
paminklai
pritaikyti turizmui

Įsigyta šiuolaikiška
konferencijų
įranga

2005

Birštono SA

130

130

1.3.2.6. Kino teatro
rekonstrukcija

Rekonstruotas
kino teatras

2004 – 2006

Birštono SA,
Kultūros
namai

2900

800

1.3.2.7. Stadiono ir
aikštyno
rekonstrukcija bei
laisvalaikio ir sporto
centro įrengimas
1.3.2.8. Parodų
paviljono (galerijos)
įrengimas
1.3.2.9. Infrastruktūros keliautojų
patogumui ir
poilsiui Nemuno
kilpų regioniniame
parke sukūrimas

Rekonstruotas
miesto stadionas,
pastatyti
įrenginiai,
atnaujinta danga
Pastatas
pritaikytas
parodoms rengti
Įrengti suolai,
pavėsinės, poilsio
ir apžvalgos
aikštelės,
automobilių
aikštelės, higienos

2005 – 2006

Birštono SA,
Sporto
centras

5700

740

2004

Birštono SA

1500

400

2003 – 2012

NKRPD

3000

1000

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio g. 60, 3000 Kaunas

Finansavimo šaltiniai
ES fondai,
kita
Nacionalinio
užsienio
biudžeto lėšos,
valstybių
tūkst. Lt
parama,
tūkst. Lt

Privačios
lėšos, tūkst.
Lt

Birštono SA

2100

740

3480

740

100

2000

Tel./faks.: (37) 423251, 423725
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Priemonė

1.3.2.10. Apžvalgos
bokšto statyba

1.3.2.11. Pėsčiųjų ir
dviratininkų takų
įrengimas
1.3.2.12. Pagrindinės
rekreacinės zonos su
dviračių bei pėsčiųjų
takais nuo
pagrindinės
prieplaukos iki
Jaunimo gatvės
įrengimas (S.
Dariaus ir S. Girėno
g., J. Basanavičiaus
g., Birutės g.,
Vytauto parkas)

Pasiekimo
indikatorius

įrenginiai ir kt.
Pastatytas bokštas
su liftu, nutiestas
kelias iki bokšto,
įrengta inžinerinė
infrastruktūra
Įrengta 6,0 km
dviračių takų;
įrengti pėsčiųjų
takai

Atnaujinta danga,
įrengti pėsčiųjų ir
dviračių takai,
pastatytas
fontanas,
sutvarkytos
vandens sistemos

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio g. 60, 3000 Kaunas

Pasiekimo
laikas

Atsakinga
institucija

Lėšų
poreikis,
tūkst. Lt

Savivaldybės
lėšos, tūkst. Lt

2005 – 2006

Birštono SA

1981

2003 – 2013

Birštono SA,
NKRP
direkcija

13000

1000

2008 – 2010

Birštono SA

7650

4650

Finansavimo šaltiniai
ES fondai,
kita
Nacionalinio
užsienio
biudžeto lėšos,
valstybių
tūkst. Lt
parama,
tūkst. Lt

1400

5000

Privačios
lėšos, tūkst.
Lt

581

7000

3000

Tel./faks.: (37) 423251, 423725
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1.3.2.13. Pagrindinės
prieplaukos
renovacija ir
paplūdimių
sutvarkymas
1.3.2.14. Pėsčiųjų
tilto per Nemuną
statyba
1.3.2.15. Birštono
pilies maketo
statyba
1.3.2.16. Degalinės
statyba
1.3.2.17. Senojo
pašto pritaikymas
turizmui
1.3.2.18. Turistinės
klasės viešbučio
statybų (Druskupio
g.) užbaigimas
1.3.2.19. Lengvųjų
lėktuvų nusileidimo
tako įrengimas

Pasiekimo
indikatorius

Pasiekimo
laikas

Atsakinga
institucija

Lėšų
poreikis,
tūkst. Lt

Savivaldybės
lėšos, tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai
ES fondai,
kita
Nacionalinio
užsienio
biudžeto lėšos,
valstybių
tūkst. Lt
parama,
tūkst. Lt

Privačios
lėšos, tūkst.
Lt

Renovuota
Birštono
prieplauka,
sutvarkyti
paplūdimiai

2005 – 2012

Birštono SA

9500

2500

500

6500

Pastatytas tiltas

2010 – 2012

Birštono SA

15500

1200

5500

5300

3500

2009 – 2012

Birštono SA

8000

1500

5000

1500

2005

Birštono SA

2300

60

2005 – 2007

Birštono SA

9000

4500

1000

3000

500

Pabaigtas statyti
turistinės klasės
viešbutis

2004 – 2006

Birštono SA

8000

1000

500

4000

2500

Įrengtas
nusileidimo takas

2006 – 2010

Birštono SA

2500

250

500

1000

750

Parengtas
projektas, techninė
dokumentacija,
pastatyti ir įrengti
statiniai
Pastatyta degalinė,
sutvarkyta aplinka
Rekonstruotos
patalpos bei
pastato aplinka

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
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1.3.2.20. Pirties
modernizavimas
1.3.2.21. Sūrymo
gamyba ir
naudojimas baseine,
druskų paplūdimio
atstatymas
Iš viso:

Pasiekimo
indikatorius

Pasiekimo
laikas

Atsakinga
institucija

Lėšų
poreikis,
tūkst. Lt

Savivaldybės
lėšos, tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai
ES fondai,
kita
Nacionalinio
užsienio
biudžeto lėšos,
valstybių
tūkst. Lt
parama,
tūkst. Lt

Privačios
lėšos, tūkst.
Lt

Modernizuota
pirtis

2005 – 2006

Birštono SA

2500

500

500

1000

500

Atstatytas
paplūdimys,
druskų baseino
įrengimas

2006 – 2009

Birštono SA

2000

250

250

1000

500

199361

24480

17690

141780

15411

Uždavinys 1.3.3. Sustiprinti vietinio smulkaus ir vidutinio verslo bei žemės ūkio konkurencingumą ir potencialą teikti aukštos kokybės
produktus vietinei, šalies ir tarptautinei rinkai

Priemonė

1.3.3.1. Aplinkos
neteršiančios,
aukštesnės
pridėtosios vertės
gamybos įmonių

Pasiekimo
indikatorius

Inicijuoti ir
įgyvendinti 5
projektai

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio g. 60, 3000 Kaunas

Pasiekimo
laikas

2004 – 2012

Atsakinga
institucija

Birštono SA

Lėšų
poreikis,
tūkst. Lt

Savivaldybės
lėšos, tūkst. Lt

35

35

Finansavimo šaltiniai
ES fondai,
kita
Nacionalinio
užsienio
biudžeto lėšos,
valstybių
tūkst. Lt
parama,
tūkst. Lt

Privačios
lėšos, tūkst.
Lt

Tel./faks.: (37) 423251, 423725
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modernizavimo ir
naujų technologijų
diegimo skatinimas
1.3.3.2. Smulkaus ir
vidutinio verslo bei
žemės ūkio subjektų
kvalifikacijos
ugdymas
1.3.3.3.
Nenaudojamų
pastatų kaimo
vietovėse
pritaikymas
visuomenės ir
turistų reikmėms
1.3.3.4. Alternatyvių
veiklų kaimo
vietovėse (grybų,
prieskoninių
daržovių, vaistažolių
bičių, avių, kitų
gyvūnų auginimas)
projektų
įgyvendinimas
Iš viso:

Pasiekimo
indikatorius

Pasiekimo
laikas

Atsakinga
institucija

Lėšų
poreikis,
tūkst. Lt

Savivaldybės
lėšos, tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai
ES fondai,
kita
Nacionalinio
užsienio
biudžeto lėšos,
valstybių
tūkst. Lt
parama,
tūkst. Lt

Privačios
lėšos, tūkst.
Lt

Parengti
perorientavimo
planą

2004 – 2012

Birštono SA

250

50

Sutvarkyti 5
pastatai

2004 – 2012

Birštono SA

5000

1000

500

3000

500

Parengti 7
projektai

2004 – 2007

Birštono SA

3500

500

1000

1500

500

8785

1585

1500

4700

1000

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio g. 60, 3000 Kaunas
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Uždavinys 2.1.1. Padidinti šilumos energijos tiekimo efektyvumą modernizuojant šilumos ūkį ir diegiant atsinaujinančius energijos šaltinius
naudojančias technologijas

Priemonė

2.1.1.1. Birštono
savivaldybės
šilumos tinklų
atnaujinimas (gyv.
namų šilumos
punktų, katilinės
renovacija;
kompiuterizacija)
Iš viso:

Pasiekimo
indikatorius

Šilumos
nuostoliai
sumažinti iki 8 –
10 proc.

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio g. 60, 3000 Kaunas

Pasiekimo
laikas

2005 – 2007

Atsakinga
institucija

SP UAB
„Birštono
šiluma“

Finansavimo šaltiniai
ES fondai,
kita
Nacionalinio
užsienio
biudžeto lėšos,
valstybių
tūkst. Lt
parama,
tūkst. Lt

Lėšų
poreikis,
tūkst. Lt

Savivaldybės
lėšos, tūkst. Lt

6450

800

3230

2420

6450

800

3230

2420

Privačios
lėšos, tūkst.
Lt

Tel./faks.: (37) 423251, 423725
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Uždavinys 2.1.2. Užtikrinti aplinkos apsaugos reikalavimus atitinkantį ir visuomenės poreikius tenkinantį vandens tiekimą bei nuotekų
tvarkymą

Priemonė

Pasiekimo
indikatorius

Pasiekimo
laikas

1500

150

3900

3900

2005

SP UAB
„Birštono
vandentiekis“;
Birštono SA

5630

2005 – 2011

SP UAB
„Birštono
vandentiekis“;
Birštono SA

3250

2004

2.1.2.2. Nuotekų
perpumpavimo
stoties (Birutės g.) ir
tinklų rekonstrukcija
2.1.2.3. Linijos nuo
perpumpavimo
stoties iki valymo
įrenginių tiesimas
2.1.2.4. Birštono
savivaldybės
vandentiekio ir
nuotekų tvarkymo
tinklų renovacija
2.1.2.5. Nemuno
aukštupio upių
baseino investicinio
plano įgyvendinimas

Rekonstruota
nuotekų
perpumpavimo
stotis

2004

Nutiesta 3,6 km
kanalizacijos
linija

2005

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio g. 60, 3000 Kaunas

Savivaldybės
lėšos, tūkst. Lt

2500

Įrengtas 300 m.
diukeris

Prie tinklo
prijungta 85 – 90
proc. gyventojų

Lėšų
poreikis,
tūkst. Lt

SP UAB
„Birštono
vandentiekis“;
Birštono SA
SP UAB
„Birštono
vandentiekis“;
Birštono SA
SP UAB
„Birštono
vandentiekis“;
Birštono SA

2.1.2.1. Diukerio per
Nemuną įrengimas

Renovuota 9,0
km vamzdžių

Atsakinga
institucija

Finansavimo šaltiniai
ES fondai,
kita
Nacionalinio
užsienio
biudžeto lėšos,
valstybių
tūkst. Lt
parama,
tūkst. Lt
1000

500

2000

650

1000

3600

813

812

1625

Privačios
lėšos, tūkst.
Lt

350

380
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2.1.2.6. Vandentiekio
linijos iš Nemajūnų
vandenvietės į
Birštono miestą
tiesimas
Iš viso:

Pasiekimo
indikatorius

Nutiesta 5,6 km
vandentiekio
linija

Pasiekimo
laikas

2005 – 2007

Atsakinga
institucija

Lėšų
poreikis,
tūkst. Lt

Savivaldybės
lėšos, tūkst. Lt

SP UAB
„Birštono
vandentiekis“;
Birštono SA

2300

1150

19080

6663

Finansavimo šaltiniai
ES fondai,
kita
Nacionalinio
užsienio
biudžeto lėšos,
valstybių
tūkst. Lt
parama,
tūkst. Lt

Privačios
lėšos, tūkst.
Lt

1150

2312

9375

730

Uždavinys 2.2.1. Padidinti gamtosauginių prevencinių priemonių efektyvumą, siekiant sumažinti visuomenės neigiamą poveikį aplinkai

Priemonė

2.2.1.1. Nemuno
kilpų regioninio
parko kelių
tvarkymo
kompleksinės
programos
įgyvendinimas

Pasiekimo
indikatorius

Asfaltuoti
žvyrkeliai;
rekonstruoti
keliai.

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
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Pasiekimo
laikas

2003 – 2012

Atsakinga
institucija

Birštono SA;
NKRP
direkcija; VĮ
„Kauno
regiono keliai“

Lėšų
poreikis,
tūkst. Lt

Savivaldybės
lėšos, tūkst. Lt

8300

1300

Finansavimo šaltiniai
ES fondai,
kita
Nacionalinio
užsienio
biudžeto lėšos,
valstybių
tūkst. Lt
parama,
tūkst. Lt

2850

Privačios
lėšos, tūkst.
Lt

4150
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2.2.1.2. Druskupio
upelio aplinkos
sutvarkymas
2.1.2.3. Pažeistų
teritorijų Nemuno
kilpų regioniniame
parke atkūrimas,
pritaikant jas
turizmo ir sporto
reikmėms
Iš viso:

Pasiekimo
indikatorius

Pasiekimo
laikas

Atsakinga
institucija

Lėšų
poreikis,
tūkst. Lt

Savivaldybės
lėšos, tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai
ES fondai,
kita
Nacionalinio
užsienio
biudžeto lėšos,
valstybių
tūkst. Lt
parama,
tūkst. Lt

Privačios
lėšos, tūkst.
Lt

Sutvarkyta
Druskupio
upelio aplinka

2006 – 2007

Birštono SA

2000

500

500

1000

Sutvarkytas
Škėvonių
karjeras

2006

NKRP
direkcija

14000

3000

3000

7000

1000

24300

4800

6350

12150

1000
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